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ПЕРЕДМОВА 

Чи є на світі хоча б одна людина, якій не відоме почуття самотності? 

Хтось, хто ніколи не відчував своєї одинокості у динамічному океані життя? 

Хто ніколи не чекав відчуваючи, що ніхто не прийде? Хто не бажав залишитися 

на самоті із самим собою? Ми живемо у світі, який вимагає від нас 

комунікативності заради успіху, адже успіх – це визнання суспільством. Ми 

боремося за своє місце серед інших, але найжорстокіша боротьба відбувається 

у середині нас самих, боротьба із самим собою, щоб дати відповідь на вічне 

питання: «Хто я?». Та парадоксальність цієї боротьби полягає у тому, що 

визначаючи себе серед інших ми демонструємо себе такими, якими нас воліють 

бачити, а справжнє «Я» ховаємо навіть від себе. Так людина «соціалізується». 

Стає членом суспільства, яке навчає її відчувати самотність; підкреслює 

важливість колективного, а за потреби демонструє відчуженість.  Так ми 

поступово підходимо до того, що явища самотності та відчуження стають 

мимоволі постійними супутниками людини на її життєвому шляху, а отже, 

важливість їх осмислення ніколи не втрачає своєї актуальності. 

Самотність і відчуження завжди знаходили своє відображення у буденних 

побудовах, у соціально-гуманітарних чи спеціальних клінічних дослідженнях, 

знаходили свій особливий прояв у мистецтві та літературі. Така постійна і не 

згасаюча увага до самотності та відчуження характеризує ці явища як 

невід’ємну складову світовідчуття людини і, одночасно, позначає як специфіку 

людського існування.  

Ставлячи у центр нашого дослідження Срібну добу, ми акцентуємо увагу 

на тому, що це явище характерне тільки для російській філософії та літератури. 

Для нас важливо і те, що термінологічна популяризація поняття «Срібна доба» 

реалізовувалася в середовищі російської еміграції першої хвилі, де, у свою 

чергу, сформувався і його структурний вигляд. Та і з авторством самого 

терміну не все так просто, адже в різний час на нього претендували Р.Іванов-

Разумник, М.Оцуп, В.Пяст, С.Маковський [76, с.75 – 85] і навіть М.Бердяєв. 

Але важливо, що у сучасному його звучанні поняття «Срібна доба» не містить 



колись спірних оцінювальних характеристик, а завдяки М.Оцупу, сприймається 

суто якісно, як особливий тип творчої активності [227].  

Екзистенціали самотності та відчуження з’являються у якості елементів 

наукового пошуку не у ХІХ чи ХХ століттях. Можемо навіть припустити, що 

одним із перших в Європі мислителів, хто присвятив проблемі самотності цілий 

трактат був не хто інший як сам Ф.Петрарка – «De vita solitaria» (1346 – 1356) 

[383]. Адже вже у нього ми бачимо погляд на самотність як на обов’язкову 

умову існування будь-якої творчої особистості, не говорячи вже про заняття 

наукою.  

Мереживо світоглядних та ціннісних кризових ситуацій, які були 

характерними для Європи у зазначений  нами період, дозволили спочатку 

вичленувати, а вже потім зробити їх об’єктами наукових досліджень. Це 

призвело до того, що поступово екзистенціали самотності та відчуження почали 

розглядатися як одні із основних сегментів у житті та діяльності сучасної 

творчої особистості. Ми взагалі можемо говорити про те, що намагаємося 

дослідити не що інше, як сучасну людину, яка постає перед трагічністю свого 

буття, а реальність, так само як і самі історико-філософські дослідження, 

постають радше як доказова база, яка зайвий раз підкреслює і підтверджує 

основні висновки. Таке бачення проблеми додатково визначає її актуальність, 

тим паче, що в умовах розвитку сучасного українського суспільства, ми маємо 

глибоку кризу самоідентичності, яка сприяє розвитку самотності та 

відчуженості і, таким чином, блокує елементарне консолідування української 

спільноти. 

У даній роботі, ми будемо розглядати як філософський так і літературний 

контексти у кількох проекціях. По-перше, це поле «філософії як літератури», 

коли мову можна вести про певні запозичення філософією деяких літературних 

форм текстуальності і, звичайно ж, навпаки – запозичення літературою 

доречних для неї філософських форм. До того ж, саме у такій площині 

філософський твір може обговорюватися як форма словесності не з 

літературознавчих, а історико-філософських позицій. І ми такий підхід 

розглядаємо як цілковито доцільний, адже так ми маємо можливість 



аналізувати проблему і в аспекті іншої лінії – «література як філософія». 

Традиційне тлумачення цього напрямку, тісно пов’язане із інтерпретацією 

літературознавцями і філософами усього того, що називають «художньою 

філософією» літературного твору, або ж обговоренням спільних форм 

філософсько-літературної текстуальності.   

У цьому напрямку нам важливо показати, що ХІХ-те, а особливо перша 

половина ХХ століття є тим періодом, коли стають можливими твори, які 

структурно і відносяться до літератури, але ставлять і виконують суто 

філософські задачі. І усе це ми розглядаємо у контексті російської історико-

філософської традиції, яка багато у чому формує себе сама, через призму 

культурного обміну сенсів та потужного символічного капіталу літератури. 

У подальшому ми будемо прагнути відмовитися від буденної аксіоми, яка 

позначає «самотність – це коли хтось один, сам». Приймаючи бердяєвське 

«один – як об’єктивний стан», ми рухаємося у площину того, що «самотність», 

попри усю свою всезагальність і універсальність, на проблему починає 

перетворюватися тоді, коли набуває суб’єктивних рис. Важливо розуміти, що 

співвіднесення самотності та відчуженості демонструє окремий статус кожного 

із зазначених екзистенціалів. Те, що їх поєднує і зближує, може бути позначене 

як непричетність: непричетність світові, суспільству, оточенню чи існуючому 

соціальному порядкові; непричетність собі і власній долі. Звичайно, що сама по 

собі непричетність може і  не усвідомлюватися, а тому і не визначатиметься як 

проблема. 

Такий підхід і таке розуміння зазначеної проблеми ні в якому разі не 

змінює і не знімає актуальності із самої тематики, навпаки, вона лише 

конкретизується – простежити і розглянути відповідні умови, які сприяли 

проявам екзистенціалів самотності та відчуження у російській філософській, та 

тісно пов’язаній з нею, літературній традиції, і перебували біля витоків 

сучасної історико-філософської думки. До того ж, важливо пам’ятати, що 

самотність і відчуження можуть перетворитися на серйозну проблему для тих, 

хто ці поняття намагається осягнути через призму власного досвіду, адже вони 

існують пліч-о-пліч із ганьбою та приниженням. А з іншого боку саме 



самотність дозволяє нам відкривати самих себе, так само як і відкривати нас 

для усього світу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИНА 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

САМОТНОСТІ ТА ВІДЧУЖЕНОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ СРІБНОЇ 

ДОБИ 

 

Я одинок среди людей, 

Моя душа чужда для них. 

И в этом горе дней моих, 

Трагедия судьбы моей. 

Д.Цензор 

 

1.1  Етимологічне наповнення понять «самотності» та «відчуженості» і їх 

рефлексія в історії російської філософії 

Коли сучасна людина намагається говорити про самотність чи 

відчуженість, то вона, зазвичай, знає про що ведеться мова. У гіршому випадку, 

вона перебуває у полоні тих уявлень, які дають їй змогу думати, що вона 

знайома із предметом дискурсу. Традиційно, з покоління до покоління, ці 

поняття передаються один одному як певні символи, образи і форми, яких ніхто 

і ніколи не піддавав сумніву. Адже коли одна людина промовляє слово 

«самотність» або ж «відчуження», то інші, загалом, знають і розуміють про що 

йдеться. Цілком нормальними, у даному випадку, можна вважати і ступінь 

спорідненості їх думок чи суджень з цього приводу. 

Людина не має змоги бачити чи відчувати самотність органами чуттів. На 

нашу думку, не варто розглядати її і як таке собі явище, яке однаково 

позиціонується в усі часи та історичні періоди і для якого можна застосувати 

якісь універсальні, єдиновивірені визначення та характеристики. Єдине про що 

ми зараз можемо говорити впевнено, так це про те, що ні про самотність, ні про 

відчуженість неможна вести мову так, неначе вони існують і є справжніми тою 

мірою, якою можна характеризувати самотньо побутуючих людей, яких 

пересічні громадяни віднесли до такої категорії лише на підставі того, чи є 

хтось поряд з ними у даний момент чи немає нікого. Подібна усередненість у 



тлумаченні таких понять зазвичай призводить у подальшому до неправильних 

висновків і спотворених припущень. Запобігти цьому можливо тільки в ході 

визначення справжньої суті явищ самотності та відчуженості, що безперечно 

сприятиме і всебічному розгляду їх особливостей. 

Виходячи із українсько-російського словотворчого словника З.Сікорської, 

в основі іменників самотність, самотá знаходиться займенник – сам. У його 

російському відповіднику – одиночество – такий самий займенник – один, який 

має такого самого українського  терміна-близнюка – один [283, с.212]. 

Розуміння цих слів чітко позначається в усіх європейських мовах і має схоже 

значення. Так, наприклад, у французькій мові – самотній – буде позначатися як 

– solitaire, а у іспанській – solitario; у німецькій мові відповідно – einsam, а у 

шведській – ensam, а у норвезькій – ensomhet, що походить від 

давньоскандинавського einsamann і означає об’єкт, який перебуває окремо від 

інших.  Найближчий до українського терміну – самотній, польський – samotny, 

із таким самим етимологічним значенням.  У даному випадку важливо те, що у 

європейських мовах  «самотній» і «самотність» мають одну основу і сенс. І це 

при тому, що «бути самотнім» і «бути наодинці» тільки зовні збігаються. Тому, 

здається цілком логічним, що на перший погляд, самотні люди більш одинокі, а 

ті, хто більше одинокі – самотніші. Але необхідно пам’ятати, що самотність і 

одинокість не пов’язані між собою ні чуттєво, ні логічно [280, с.29]. Мова 

ведеться не про те, наскільки активно людина контактує з оточуючими, а про 

те, як вона переживає власний зв'язок з іншими або ж відсутність такого 

зв’язку.  

У такому контексті важливо розуміти, як розрізняється характер і ступінь 

самотності. Якщо в українській і російській мові однаково вживані, наприклад, 

«самотня постать», «самотня гора» чи «самотня людина», маючи на увазі 

людину без родини, сім’ї чи елемент географічного ландшафту, то у 

німецькомовному варіанті кожна ситуація буде мати своє особливе лексичне 

звернення. У німецькій мові може використовуватися словосполучення 

alleinstehender (тобто той, хто зараз сам за відсутності когось із людей поряд) 

або einzelgänger (самітник, власне той, хто діє самостійно). Einzelgänger 



передбачає ситуацію, коли людина самостійно обирає такий усамітнений спосіб 

життя [словник]. Крім цього, німецькомовне allein означатиме ситуацію, коли 

людина одна зараз, у даний конкретний момент, так само як einsam – відчуття 

самотності, покинутості, говорить само за себе. Одночасно, самотність у своєму 

онтологічному значенні як одиничність має також свій відповідник – einzeln. 

В українській і російській мовах, як ми зможемо побачити далі, звичайна 

констатація факту безпідставно може отримати специфічно романтичне, а іноді 

навіть трагічне забарвлення, заявляючи претензії на не завжди існуючу 

сутнісну глибину [103, с.75]. Тому, можна припустити, що описане вище може 

складати не стільки лінгвістичні особливості, скільки позначає мовну традицію 

і специфіку менталітету. Звідси і те, що словники синонімів української і 

російської мови, часто через внутрішню схожість, поєднують самотність і 

покинутість, ту ж саму самотність і відчуженість; позначають самітника, як 

людину без роду і племені, а усамітнення іноді порівнюється із захороненням 

самого себе живцем [283]. Як бачимо самотність, у традиційних критеріях 

культури, тісно пов’язується із сімейно-родинними стосунками, а також має 

однозначно негативні контексти, коли мова ведеться про світський, суспільний 

сегмент.  

Вже І.І.Срезневський починає позначати поняття «самотність» і 

«усамітненість» як синоніми [298, с.614 – 615], а у деяких перекладах «Повісті 

временних літ» замість слова «самотність» вживається термін – монашество. 

Словник В.Даля характеризує самітника – як уособлену людину, яка живе 

усамітнено, намагається уникати людського товариства. Самітник відрізняється 

тим, що свідомо шукає самотності і уособленості [98, с.1229 – 1230]. Лише з 

часом поняття «самотність» і «самотній» починають співставлятися із 

значеннями інших слів. Так, в якості синоніму було визначено поняття 

«відчуженості». Саме у такому контексті ці два екзистенціали вживаються у 

словникових виданнях В.Даля, С.Ожегова, Д.Ушакова. Але характерною 

особливістю аналізу цих синонімів є те, що їх не потрібно об’єднувати у якесь 

єдине ціле, а необхідно розводити і використовувати по одинці. І «самотній», і 

«самітник» − це поняття, які можуть означати щось, що властиве комусь 



одному і призначене для когось єдиного. Їх значення хоч і мають на увазі 

відсутність поряд кого-небудь, але вони не можуть однозначно передавати 

емоційний аспект ситуації, тобто усього того, що переживатиме самотня 

людина [147, с.69]. 

Контекст нашого дослідження тісно сплітає у єдине ціле філософський 

дискурс із психологічним, а іноді (М.Гоголь, Ф.Достоєвський) з психіатричним. 

Такі елементи демонструватимуть нам не стільки самотність і відчуженість, 

скільки різноманітні варіації їх можливих відхилень, які можуть виникати у 

випадку свідомого чи несвідомого позбавлення людини значимих для неї 

соціальних зв’язків; акцентуватимуть увагу на дискомфорті та емоційних 

переживаннях людини, так і повного занурення у самого себе. Одночасно, 

філософський дискурс розглядатиме самотність і відчуженість як нормальний і 

свідомий вибір самої людини, який конче необхідний їй для усвідомлення 

власної незалежності. Такий підхід надзвичайно важливий у ситуації аналізу 

ролі самотності у житті мислителя і митця, чому сильно сприяє романтична 

естетика, яка взагалі розглядає її у якості професійного стану творчої 

особистості: творча людина самотня, тому що незалежна [138, с.188]. Так, через 

самотність суміщаються аспекти катарсису і самоаналізу, суспільно-

світоглядної пастки і свободи.  

Саме така самотність у трагічних персонажів Достоєвського, які, кожен по 

своєму, але звичайно ж могли б сказати про себе – вільний, через те і самотній. 

Такий же збірний символ – «людини підпілля», яка виводить із самотності 

специфічний образ бунту проти так званих самоочевидних істин, який згодом  

буде яскраво розвинений Л.Шестовим. Тому і в «Братах Карамазових», 

наприклад, самотність ми можемо пояснювати через призму ініціації, яка є 

попередницею каяття. Тоді і слова вбивці, такого собі Михайла, звернені до 

старця Зосими, стануть більш зрозумілими, а говорив він про те, що ніколи 

люди за власною волею не зможуть по доброму роз’єднатися у власності своїй 

та власних правах. Усі будуть заздрити і винищувати один одного. Тож 

спочатку повинен оформитися період людського усамітнення. Такого 

усамітнення, яке зараз повсюдно панує, хоча не прийшов ще його час. Бо кожен 



тепер прагне відокремитися, кожен прагне самостійно випробувати усю 

повноту життя, а виходить, замість цих випробувань справжнє самогубство, 

адже замість повноти існування провалюється у повне усамітнення. Так як усі, 

у наш час, поділилися на одиниці, кожен усамітнюється у свою нірку, кожен 

віддаляється від іншого, а закінчує тим, що відчужується від людей і людей від 

себе відчужує. Повсюди сьогодні розум людський перестає розуміти, що 

справжнє єство людини полягає не у особистих усамітнених зусиллях, а в 

спільній людській цілісності [108, с.306 – 307]. Саме через такі підходи ми 

поступово переходимо до усвідомлення самотності як одного із найвагоміших 

модусів філософії трагедії. 

Хоча трагедійність самотності полягатиме зовсім не у тому, що з неї не 

існує ніякого виходу, іноді вона сама може бути виходом. Трагедія полягатиме 

у тому, що її властивість бути порогом ідентичності особистості, яка перебуває 

у стані пошуку, буде суміщатися з образами необхідного знання про існуючі 

межі як рухому комунікаційну дистанцію. У якості ступеню її рухливості може 

розглядатися глибина самотності, а як безпосередній результат – нова якісна 

складова творчості та самопізнання. Але скільки б не було на світі самотніх 

людей, особливість такого стану буде полягати у тому, що кожен переживатиме  

його тільки йому властивим способом. 

Самотність митця і самотність окремо взятої  людини буде залежати від 

дуже багатьох специфічних причин, а іноді і від певних неповторних 

випадковостей. До цієї доволі ситуативної мережі можна віднести умови життя 

і виховання, характер і особистісні уподобання. Але так само, як ми можемо 

говорити про унікальність переживання самотності і відчуженості кожною 

людиною, можна говорити і про те, що не існує навіть двох людей, 

переживання яких не мали б у своїй суті якихось спільних рис [75, с.202]. У 

кожному конкретному випадку самотності однієї людини, ми можемо 

вичленувати спільні тенденції для самотності загальної. Як окремий 

представник біологічного світу планети Земля, людина, як істота, що має 

самосвідомість та індивідуальність – самотня. Тому спільний знаменник 

самотності характеризуватиметься через внутрішню сутність самоти 



особистісної. З цього виходить, що самотність – це не лише ті специфічні риси, 

які можуть бути притаманні якомусь одному представникові людства, це не 

якась особливість біографії чи особистісних рис характеру, самотність являє 

собою об’єктивний факт буття людства, який не залежить від того 

усвідомлюється він чи ні. Для прикладу можемо згадати чехівський записник із 

трагічною констатацією: «Как я буду лежать в могиле один, так собственно я и 

живу одиноким» [350, с.401], або лєрмонтівські роздуми у поетичній формі: 

Как страшно жизни сей оковы, 

Нам в одиночестве влачить 

Делить веселье все готовы: 

Никто не хочет грусть делить [173, с.45]. 

Як бачимо, в історії російської філософської думки, уявлення та підходи до 

проблеми самотності і відчуженості формувалися під впливом самих 

найрізноманітніших факторів. І якщо ХІХ століття проходить у тіні 

протистояння західників та слов’янофілів, то кінець ХІХ століття і початок ХХ 

століття пропонує цілу палітру світоглядних підходів до цих  проблем, які 

розкриваються у роботах А.Чехова, Л.Шестова, М.Бердяєва, 

Д.Мережковського, С.Франка, І.Ільїна та інших. Саме у площині російської 

філософії складається стійке уявлення про самотність як один із феноменів 

взаємодії у діалозі «Людина-Бог». При чому у такому контексті самотність не 

буде наслідковим явищем, яке випливає під дією зовнішніх чинників, ні 

обов’язково закладеним сегментом людського буття. Воно являє собою такий 

стан, який формується в результаті несвідомого чи спланованого розриву 

зв’язку людини з Богом. Характерною особливістю такої ситуації буде те, що в 

якості ініціатора розриву діалогу завжди виступає сама людина. Прикладом 

цього може бути думка Л.П.Карсавіна про те, що самотність людини 

найяскравіше проявляється при відсутності єднання людського «Я» і Господа 

[142, с.34 – 37]. Ступінь такої єдності, так само і як її відсутність, може 

визначатися самою людиною, якій від народження  надана така можливість. 

Фактично, Л.Карсавін вважає, що потребу позбавлення від самотності та 

відчуженості, а також від внутрішніх страждань з ними пов’язаних, необхідно 



шукати не у спротиві чи якійсь боротьбі, а у набутті тотожності, у обожнюванні 

людського «Я» - тобто, у справжньому єднанні особистості та Бога. Адже саме 

у цьому полягатиме і увесь наявний досвід людського життя, коли ми 

усвідомлюємо, що єднання через процес пізнання ніколи не буде повним. 

Сучасний російський і український історико-філософський дослідницький 

простір, який присвячений проблемам самотності та відчуженості, загалом 

акцентує увагу на аналізі і класифікаціях, які були сформовані на ґрунті 

підходів західної філософії. Хоча і у вітчизняній, і у російській літературі 

мають місце власні підходи до розгляду проблем самотності та відчуженості, 

які вичленовують не тільки нові, особливі аспекти цих екзистенціалів, але і 

мають усі перспективи для формування і розвитку подальших досліджень, які 

не прив’язуються до якихось конкретних історичних чи географічних рамок. 

Історія російської філософії та літератури настільки органічно  і тісно сплетена, 

що за останні двісті років змогла сформувати свою особливу світоглядну 

картину, в якій самотність і відчуженість займають своє чільне місце. Ба навіть 

більше того, деяких митців без урахування зазначених екзистенціалів 

розглядати принципово не можливо. Хоча причини виникнення цих явищ 

можуть бути абсолютно відмінними.  

Одні герої і персонажі розглядаються через призму самотності у зв’язку з 

переживаннями еміграції; другі, свідомо обирають такий шлях для того, щоб 

розібратися у власних стосунках з Богом чи присвятити служінню Йому усе 

своє життя (маються на увазі традиції усамітненого монашество, схимництва); 

треті, відчувають і переживають самотність  і культурну відчуженість 

перебуваючи чужому (ворожому) середовищі; для четвертих, самотність 

складає життєдайну потребу і необхідність, щоб побути на одинці зі своїми 

думками і самим собою, розібратися у собі і намагатися зрозуміти інших, що 

притаманне творам Ф.Достоєвського, Л.Толстого, А.Чехова.  

Важливою рисою такої філософсько-літературної традиції буде визначення 

в якості об’єкту самотності людину без наявної і відчутної опори, іноді, 

наприклад, того, хто заблукав у перипетіях суспільних стосунків і, 

озирнувшись, бачить позаду себе порожнечу. Особливий прошарок складає 



категорія так званих «зайвих людей», до якої ми звертатимемося ще 

неодноразово, але вона вперто мандрує від одного мислителя до іншого і, з 

часом, розчиняється у вирі радянських комунальних протистоянь. Це ті самі 

зайві люди, які в 30-х – 40-х роках ХІХ століття ще протестують проти 

фальшивої моралі  сучасного їм суспільства, але в 60-х – 70-х роках ХІХ 

століття вже відтісняються на другий план суспільного життя, адже 

беззаперечно капітулюють перед необхідністю знайти відповіді на ключові 

питання свого часу. І  хоча цей тип закінчив свої літературні мандри вже на 

кінець ХІХ століття, для історії філософії він як явище не зникає. Навіть більше 

того, у світлі негативних тенденцій у сучасній науці, він набуває нових 

соціально значимих рис і має усі шанси відродитися у оновленій іпостасі.  

Як і будь-який збірний образ, «зайві люди» мають свої характерні 

особливості, які загалом і визначають їх як зайвих у людському товаристві і 

проводять невидиму межу відчуженості між ними і суспільством. По-перше, це 

освіченість. Саме рівень освіти, який може мати і європейське коріння, стає 

однією із тих причин «зайвості» героя, що виливається у непотрібність і через 

що він не має змоги застосувати свої знання і уміння. Випадок Печоріна, як 

приклад, просто показовий: «…науки швидко набридли; я побачив, що ані 

слава, ні щастя від них зовсім не залежать, тому що найщасливіші люди – 

невігласи, а слава – це везіння, і щоб її досягти, необхідно бути просто 

спритником» [173, с.526]. По-друге – інтертекстуальність, адже «зайва людина» 

дуже часто порівнює себе із книжними персонажами. По-третє – обов’язкове 

випробування коханням, що на підсвідомому рівні сягає образу романтичного 

героя. По-четверте – уміння говорити красиво і про актуальне, тоді обов’язково 

з’являються ті, хто захоплюється ним [313, с.108 – 109].  

Один із класичних персонажів, які підпадають під зазначені критерії 

«зайвих людей» − Іван Карамазов. Про його «зайвість» говорять усі, а особливо 

батько − Федір Карамазов: «Іван нікого не любить. Він не наша людина, такі 

люди, як Іван, … це пил, що здійнявся…Подує вітер і пройде цей пил» [108, 

с.177]. Саме від такого порівняння, виводимо і велику самотність Івана, 

порівняно з іншими Карамазовими. Йому притаманні усі риси перелічені вище.  



Неодноразово у своїй творчості до образу «зайвої людини» звертається і 

А.Чехов. У нього навіть оповідання із такою назвою мається «Зайві люди» 

(1886). І якщо у цій формулі, як було показано вище, вже закладено 

узагальнення, як і у будь-якій типологічній характеристиці, то у Чехова це 

зовсім не одна постать в межах якогось тексту: «зайвих» людей у нього багато. 

Чеховська «зайвість» загалом ситуативна і ґрунтується на класичному для того 

часу сюжеті протистояння села і міста [314, с.31]. «Міські» люди (чоловіки) 

виявляються зайвими у дачному житті власних родин. 

На іншому полюсі пошуків соціальної ідентичності в російській філософії 

перебуває ще один збірний тип − «маленької людини». В науці вже давно 

подолано стереотипний, тільки соціально детермінований, підхід до явища 

«маленької людини» [63, с.186], адже під таку характеристику може потрапити 

«будь-яка людина перед Богом». Маленька людина – постать співчутлива у 

М.Гоголя, а у творах Ф.Достоєвського перевтілюється в героя, який у собі 

містить такий комплекс різноманітних протиріч і потенційно приховує нікому 

не помітний пласт неймовірних амбіцій, які можуть щомиті прорватися у самих 

що не є потворних і агресивних формах.  

У Чехова цей тип трансформується із приниженого, ображеного, але із 

своїм власним почуттям гордості персонажа, у людину внутрішньо потворну, 

не придатну ні до якої свободи, а тому вона, з часом, починає викликати не 

стільки співчуття, скільки насмішку і зневагу [248, с.311]. Та окрім того, 

«маленька людина» є максимально обділеним типом героя, що, як наслідок, 

виливається у її трагічну самотність. Можна згадати чеховську «Тугу» і ми 

спроектуємо на сучасність самотнього, усіма покинутого і нікому не потрібного 

візника, якого, як людину, давно ніхто не помічає. Єдиний його співрозмовник 

– його конячка, з якою він ділиться найбільшою трагедією свого життя – 

смертю сина. Пасажири йдуть, а візник і далі залишається на самоті, огорнутий 

неймовірною тишею. Перенесемо силу цього образу на сучасного «таксиста-

продавця супермаркету-кондуктора» і ми побачимо, що їх внутрішній контекст 

збігається із первинною, вище запропонованою формою.  



Оригінальним видається підхід до розуміння місця «маленької людини» у 

В.Ільїна, який цитуючи знамените горьківське «Людина – це звучить гордо», як 

формулу абстрактного гуманізму, ставить, поміж іншим, цілком резонне 

запитання: яка саме людина звучить гордо? Хам, тиран, бездарність, 

злочинець? Хтось дійсно звучить гордо, навіть урочисто, а поряд, цілком 

можливо, стогне і б’ється в лещатах самотності маленька людина [133, с.21]. Та 

це особливо нікого і не цікавить, адже «маленька людина» тому і «маленька», 

що виглядає такою як копія «великої» − людини, яка звучить.   

М.Гоголь, Ф.Достоєвський, А.Чехов, Д.Мережковський, Л.Андрєєв з усією 

повнотою розкривають цілковиту незахищеність і відчуженість таких людей, а 

масовість і межовість їх страждань підсилюється ще й тим, що такі люди 

вловлюють у власній долі лиш конкретні прояви цих станів, а загальний сенс 

трагедії перебуває неначе за можливістю їх усвідомлення. Зате повно 

відчуваємо його ми, перебуваючи неначе над цими трагедіями, спостерігаючи 

за ними лише іноді зсередини, але найчастіше – згори. 

Хоча зрозуміло, що людина, яка перебуває у певній ізольованості, 

усамітненості від інших, не завжди має схильність переживати це трагічно. 

Усамітнене життя може деякою мірою сприяти конструктивності самотності, 

хоча вона не завжди тотожна йому [75, с.203]. Тому, характерною рисою такого 

дискурсу буде гостре переживання самотності та відчуженості у так званих 

«межових станах» − досить широкого спектру почуттів, які пов’язані із 

усвідомленням можливої смерті своєї чи близьких, відчуття загубленості, 

покинутості чи непотрібності, що досить яскраво виразилося у середовищі 

російської інтелектуальної еміграції 20-х років ХХ століття. Почуття трагічної 

самотності, яке породжує безвихідь і тугу, з філософською і художньою 

глибиною виражено у працях М.Гоголя, Ф.Достоєвського, А.Чехова, 

Д.Мережковського та інших, які цей феномен намагаються аналізувати і 

описувати, іноді свій матеріал обґрунтовуючи власним досвідом, сплітаючи у 

тісний клубок із цілою когортою інших філософських тем. Ми можемо 

сьогодні, наприклад, віднайти величезну кількість описів переживань 

помирання у сучасній  медичній чи філософській літературі, але одним із 



найдостовірніших і одним із найяскравіших все ж залишиться літературний 

твір Л.Толстого «Смерть Івана Ілліча». Тут характерним є те, що не тільки 

смерть, а сам процес помирання головного героя відчужує його від оточуючого 

світу. Саме у помиранні Іванові Іллічу відкривається  уся повнота  його 

самотності, «повніше якої не може бути ніде, ні на дні морському, ні під 

землею» [307, с.91]. У цьому ми помічаємо і межовість ситуації, у якій 

перебуває Іван Ілліч, адже він ще усвідомлює світ у якому перебуває, але вже 

не належить йому і це неможливо повернути назад. Усе, що для інших складає 

звичайний, буденний порядок речей, його вже не стосується. Та це випадання із 

загального плину життя матиме значення тільки для того, хто реально відчуває 

усю гостроту цієї межовості. 

 Окрім своєрідних трагічних ноток, ситуація самотності виводить нас і на 

розуміння того, що людина ні за яких обставин не може перекладати 

відповідальність за своє життя на когось іншого. Людина сама, тобто фактично 

на самоті, повинна відповідати за своє життя і свої вчинки, адже її вчинки 

визначаються не чимось, що перебуває поза нею і не якоюсь однією часточкою 

її самої, вони визначаються через цілісну особистість. 

Таким чином, проведений етимологічний аналіз явищ самотності та 

відчуженості наочно демонструє те, що до цього часу вони ще не мають єдино 

визнаного визначення і часто інтерпретуються через протиставлення «добре-

погано», або ж співвідносяться з індивідуальним контекстом, одночасно 

протиставляючись колективному. І це при тому, що історія розвитку людського 

суспільства демонструє: факт посилення індивідуалістичних тенденцій часто 

призводить до загострення проблеми самотності, тоді як колективістські 

сегменти цю проблему не вирішували і не послабляли [204], здебільшого 

ігноруючи її, визначаючи як неактуальну і як таку, що не відповідає контексту 

історичного часу. 

Як би там не було, а екзистенціали «самотність» та «відчуження» являють 

собою важливі сегменти соціального буття, сутність яких полягає у тому, що 

вони виникають і формуються на перетині двох сфер існування людини: 

зовнішніх взаємовідносин з іншими і внутрішнього стану окремо взятого 



індивіда. Тому, необхідно завжди розрізняти життя в усамітненні, яке 

обирається конкретною людиною як її усвідомлений вчинок або ж тимчасову 

самотність, яка є необхідністю для досягнення якихось чітко визначених цілей, 

що загалом не призводить до виникнення дискомфортних ситуацій; і самотність 

вимушену, як об’єктивну умову існування тут і тепер, яка формується через 

відчуженість і викликається певними внутрішніми чинниками. 

Навіть наявний етимологічний аналіз розглянутих характеристик 

самотності та відчуженості, дозволяє зробити висновок про особливість цих 

явищ і ту важливість, яку вони у собі несуть. Цікаво і те, що аналіз художніх 

творів, які так чи інакше репрезентують саму найрізноманітнішу гамму 

проблем, пов’язаних із самотністю та відчуженістю, дозволяє уточнити 

особливе місце художнього осмислення цих феноменів у історико-

філософському дослідженні. Література фактично зафіксовує наявність 

екзистенціалів самотності та відчуження як у суспільному бутті, так і у масовій 

свідомості. 

Власне, у даному випадку, сама література, будучи у своїх самих знакових 

творах по філософськи глибоким осмисленням буття і максимально 

зближуючись тим самим із філософуванням, являє собою не просто середній, 

типовий опис емпіричного світу, а один із варіантів осмислення світу 

феноменів як багатоскладової, складно облаштованої реальності [103, с.48]. Та 

й мова метафори, яка притаманна літературі, виявляється більш прийнятною 

для розгляду світу феноменів у всій повноті, так як надає кардинально 

відмінний, стереоскопічний погляд на проблему.  

Хоча звичайно, не менш важливо і те, що літературний твір, який 

народжується і сприймається здебільшого на самоті, може вважатися такою 

собі спробою подолання самотності, яка сприймається як замкненість у межах 

власної просторової і часової парадигми, адже у будь-якому художньому творі 

завжди буде міститися можливість виходу за рамки свого власного емпіричного 

існування. І як тут не згадати вислів, можна так сказати, сучасника – 

Й.Бродського: «…роман или стихотворение есть продукт взаимного 

одиночества писателя и читателя»[50, с.305]. 



 

1.2  Екзистенційний контекст самотності та відчуженості в історії 

російської філософії 

В історії людства ХХ століття у багатьох аспектах може вважатися 

переломним. Саме у цей час надзвичайно гостро постає і проблема існування 

особистості, а разом з тим, у якості гострих питань формуються і незамінні її 

атрибути – відчуження і самотність. Особливого значення набуває поняття 

екзистенції, яке виражає повноту буття у певних межових ситуаціях. Крім того, 

екзистенція позначає і принципову здатність людини діяти на межі своїх 

можливостей і потенційне намагання подолати ці кордони. Це і можна 

характеризувати через призму відчуженості, як свідоме чи несвідоме 

відмежовування самого себе від людського середовища [212, с.174]. В будь-

якому разі, в екзистенційній площині ми маємо дуальну позицію: людина – 

світ. Саме в контексті цієї структури ми можемо розгледіти самотність як 

онтологічну подвійність людини, яка намагається взаємодіяти із суспільством. 

Одночасно з цим, самотність розглядається як незмінна, постійна властивість 

людини. Для екзистенційної картини принципово, що людина вважається 

самотньою від самого свого початку, від народження. Тобто, вона не 

перетворюється на самотню, вона такою є. Тому і розглядати її потрібно не 

тільки як соціальний феномен (хоча цей сегмент також важливий), а 

найголовніше як почуття, емоцію, яка є реакцією на те, що потреба людини у 

контакті з іншим/іншими залишається незадоволеною. 

Крім цього, екзистенцію можна назвати і істинним Я [97, с.13]. Та хіба моє 

Я може бути якимось неістинним? Власне може. У суспільному житті ми 

досить часто використовуємо готові форми емоційних реакцій, спілкуємося 

безособистісно. Та здебільшого, наше повсякденне спілкування має ритуальний 

характер, воно поверхове. Ми щоденно проходимо повз сотень людей і навіть 

не намагаємося проникнути ся суттю людських переживань. Та хіба від цього 

людина буде виглядати якось уніфіковано? Звичайно ж ні, адже в житті кожної 

людини трапляються такі моменти, які екзистенційно позначаються як межові, 

саме у такі моменти ми здатні осягати самобутність власного існування. Хоча 



зазвичай людська екзистенція не пізнається нами як щось безумовне [357, 

с.156].  

Так, ми розуміємо, що самотні. Але глибинне значення самотності 

сприймаємо тоді, коли усвідомлюємо власну самотність. На таку ситуацію 

людина зазвичай реагує через відчай, який може допомагати відновлювати 

нашу самобутність. Один із найважливіших принципів екзистенції – її 

кінечність і часовість. Самотність перед Богом, яку визнавав через внутрішніх 

страх ще С.К’єркегор, в екзистенціальній ситуації перетворюється на 

самотність перед ніщо. Звідси і відчуття страху, яке тільки й може відкрити 

людині її буття, підвести до самостійності і свободи. 

Звичайно, люди часто бувають самотні, ізольовані один від одного, але в 

основі такої від’єднаності перебуває ще більша самотність, яка пов’язується із 

самим існуванням. Ми ведемо мову про самотність, яка зберігається навіть за 

умов найвідкритішого спілкування з іншими, самій нормальній інтегрованості у 

суспільство і чудового розуміння самого себе. Екзистенційна самотність міцно 

пов’язана з відчуттям прірви між собою та іншими, з тією прірвою через яку 

неможливо будувати мости. Так само вона позначає ще більш фундаментальну 

ізоляцію-відчуженість між людиною і світом. Для прикладу, у своїй практиці 

І.Ялом використовує термін – «сепарація від світу» [372, с.400], звичайно, хоч 

це поняття і не може вважатися остаточно вичерпним. 

  Нам необхідно пам’ятати дуже важливу річ: тою мірою, якою людина 

відповідає за власне життя у світі, так вона і є самотньою. Відповідальність як 

така, взагалі передбачає авторство вчинку. Усвідомлення такого різновиду 

авторства і буде означати відмову від віри у те, що десь існує хтось, такий собі 

Інший, хто створив тебе і несе замість тебе якусь особливу форму 

відповідальності. У такому контексті самотність супроводжує сам акт творіння, 

а точніше буде говорити – акт самостворення. Тому перше з чого починає 

людина, вона відчуває і усвідомлює космічну байдужість світу, того, що її 

оточує. Можливо якась свійська тваринка, на рівні рефлексу чи інстинкту і 

може мати якесь відчуття господаря чи прихистку, але людина, з її нікуди не 

зникаючим самоусвідомленням, завжди залишається відкритою екзистенції.  



Як тут не згадати Е.Фромма: «Усвідомлення своєї самотності і 

відчуженості, власної немічності перед природою і суспільством здатне 

перетворити це розчленоване існування у тюрму суворого режиму… Бути 

відчуженим означає бути відрізаним від усіх, без будь-якої можливості 

використати свої людські сили і здібності. Це означає бути безпомічним, 

нездатним активно впливати на світ-речі та людей; це означає, що світ може 

вриватися у мене, а я не здатен на це реагувати» [378, p.7]. Такий змішаний 

афект самотності-немічності ми часто виявляємо як в історії російської 

філософської думки, так і в класичній літературній традиції, адже це розкриття 

ситуації, коли людину поміщають у таке існування, яке вона добровільно не 

обирала. І навіть враховуючи сказане вище, факт того, що ми самі творимо 

себе, та форма у яку це виливається, яку ми творимо, обмежується тим, що ми, 

все-таки, як ті самітники виштовхані на екзистенційну сцену життя. 

Екзистенція фактично просякнута повсякденням, буденними артефактами, 

кожен з яких містить у собі не тільки особистісні, але і певні колективні 

смисли, що призводять до того, що ми переживаємо кінець-кінцем тільки світ 

буденності, рутини. У такій ситуації людина перебуває неначе у себе вдома, 

оточена умовною стабільністю, світом, у якому усі об’єкти та живі істоти 

пов’язані між собою. Людину захоплює підступне затишку, безпеки; світ 

безмежної порожнечі неначе прихований і занурений у трагічне мовчання. 

Жодні стосунки, які б тісні вони не були, у кінцевому варіанті не зможуть 

подолати самотність. Кожен є самотнім у власному існуванні. Ніхто не зможе 

ставитися до інших так, неначе він сприймає інших як самого себе, неначе той, 

хто відчуває так само як я, так само самотній, так само наляканий, і хто так 

само намагається осягнути замкнений світ одноманітного існування. 

Іноді ця проблема може розглядатися під теоретичним кутом, коли 

феномен самотності виринає із онтологічної віддаленості людини від свого 

середовища, а у практичному контексті – самотність є наслідком психічної 

відчуженості людини від світу [304, с.183].  

Сама по собі екзистенційна методологія не передбачає обов’язкового 

вивчення ані причин, які призводять до виникнення стану самотності чи 



відчуженості, ані дослідження факторів, які б сприяли своєю наявністю 

розвиткові чи посиленню відчуттів, що супроводжують їх. Філософію цікавлять 

не особливості переживань почуття самотності у того чи іншого індивіда, не 

причини цього явища, а загальні глибинні, буденні і духовні підґрунтя, з яких 

це почуття формується. Але, як вважається, саме мислителі, яких тою чи іншою 

мірою асоціюють з екзистенціалізмом, внесли найбільший внесок у 

дослідження і аналіз самотності та відчуженості. Це досить характерний факт, 

адже саме представники російської філософської думки перебувають на самому 

початку історії формування екзистенціалізму як світоглядної течії, маючи на 

увазі Ф.Достоєвського, Л.Толстого, Л.Шестова, М.Бердяєва. Тому, коли ми 

говоримо про те, що однією із найголовніших проблем екзистенціалізму 

визначається проблема духовної кризи людини і проблема того вибору, який 

вона робить щоб подолати її, ми окреслюємо уявне коло питань, які 

міститимуть у собі характерні риси усіх названих мислителів.  

До того ж, площина дослідження доповниться такими типовими для явища 

духовної кризи екзистенціалами як нудота, страх, смерть тощо. Так, 

екзистенціал нудоти хоч і входить у філософський простір через роман із такою 

ж назвою Ж.П.Сартра [279, с.6] і пов’язується вона із усвідомленням  людиною 

власного існування, існування світу, але схожий комплекс переживань ми 

знаходимо вже у того ж Ф.Достоєвського, Л.Толстого чи Д.Мережковського. 

Лев Толстой змушує своїх героїв відчувати нудоту при спогляданні таких 

абсолютно неприйнятних для них ситуацій, як, наприклад, покарання 

шпіцрутенами солдата-втікача: «…попри все на серці була майже фізична туга, 

яка за силою доходила до відчуття нудоти, така, що я (Іван Васильович – 

примітка автора) кілька разів зупинявся, і мені здавалося, що ось-ось мене 

вирве усім тим жахом, який ввійшов у мене від цього видовища» [306, с.316 – 

317]. Нудота настільки переповнює головного героя, що він приходить до 

відчуття повної відрази до колись коханої доньки того, хто здійснював цю 

екзекуцію.  

У «Записках божевільного» почуття внутрішньої туги, яка заповнює 

людину з неймовірною силою, Л.Толстой описує як обтяжливе відчуття нудоти: 



«Я вже ліг було. Але тільки вмостився, раптом підскочив від жаху. І туга, і туга, 

така ж духовна туга, яка буває перед рвотою, тільки духовна» [305, с.426]. Як 

бачимо, так нудота сприймається як ключова ознака скорої внутрішньої кризи, 

певного переламного етапу, який ось-ось розпочнеться. Тож спроба осягнути 

самотність завжди відчиняє перед людиною безодню, а іноді це може бути ще й 

безодня смерті. У ракурсі екзистенції, тема смерті і тема самотності можуть 

бути тісно пов’язані. До то ж, вони сприймаються і як теми-табу для нашої 

свідомості. У чому немає нічого дивного, адже більшість людей влаштована 

таким чином, що саме трагічні глибини впливають на них сильніше аніж 

глибини щастя [92, с.9]. А самотність, яка набуває кольорів такого трагічного 

досвіду, звичайно ж і сприймається  через призму трагічних форм. Парадокс 

ситуації полягатиме ще і у тому, що саме смерть породжує найбільш безвихідні 

форми самотності, які можуть стати такими нестерпними, що від них 

захочеться заховатися у ту ж саму безодню смерті. Звідси і трагізм названих 

феноменів, який знаходить свій прояв у таких ситуаціях, коли буття 

виявляється свідомо чи несвідомо відчужене, відокремлене від його учасників, 

які, самі того не бачачи, намагаючись законсервуватися у ізольованому стані, 

закреслюють власне «Я», яке включає у себе і буття, а разом з ним і «Інших». 

Традиційно, до особливої сфери екзистенції відносять буденність і її 

прояви. І це при тому важливо, що буденне світосприйняття має свою 

специфічну мову, логіку, що кардинально відрізняє її від теоретичного знання. 

Та й обійти буденні уявлення, розглядаючи найважливіші феномени людського 

існування, просто неможливо. Саме з побутовим контекстом мають справу 

письменники, коли виписують характери своїх героїв, їх світогляд, і, що ні для 

кого не секрет, прописуючи в них самих себе. Можна прийняти і таку точку 

зору, за якою людина позиціонується як самотня по тій причині, що має 

здатність і прагнення самостійно обирати шлях свого буття [339, с.229]. По 

своєму, це може означати влиття людини у процес самотрансцендентування в 

усіх вимірах нашого існування. Хоча саме такий контекст, як самостійно 

обраний напрямок руху, виокремлюватиме одну людину від усіх інших. 



Як досить широкому сегменту реальності, буденному сприйняттю 

самотності і відчуження притаманні певні характерні риси, які загалом можна 

вивести через унікальність, трагічність і випадковість. Так, той, хто відчуває 

себе як самотню чи покинуту людину, переконаний у тому, що його 

переживання самотності унікальне і неповторне, начебто ніхто окрім нього не в 

змозі так глибоко і особистісно відчувати цей стан. Хоча з іншого боку знов 

таки, кожен, не дивлячись на свою унікальність, досить легко може 

охарактеризувати цей стан як «самотність» чи «відчуженість», і коли мова 

ведеться про чиєсь переживання, то ми загалом знаємо про що саме йдеться. 

Найпростіші спроби пояснити сенс понять самотності та відчуженості 

через призму поглядів класиків російського інтелектуального простору ХІХ – 

початку ХХ століть образно виглядатимуть так: «Самотність – це коли я один» 

(А.Чехов) або формула, яка відокремлює індивіда від усіх інших: «Я один, а 

вони ж то всі» (Ф.Достоєвський). Як би там не було, але ці два визначення 

дають можливість виявити кілька важливих симптоматичних рис самотності. 

По-перше, бути самотнім означає бути без когось взагалі, без будь-якої 

присутності інших; по-друге – самотній, як той, хто у даний момент перебуває 

без когось конкретного, що також може ситуативно сприйматися як 

покинутість. Ситуація, коли обидва ці явища зіллються у одне, буде 

характеризуватися такою постановкою, коли потрібен хоч хто-небудь. Власне, 

як описовий приклад такого, можна навести історію каторжанина 

О.Горянчикова із «Записок з мертвого дому», який, перебуваючи у засланні,  

настільки внутрішньо прив’язався до занедбаного собачати, що в один 

прекрасний момент воно стало його важливою органічною часточкою [111, 

с.363]. У даному випадку щеня, з яким не можна було поговорити як з рівним, 

змогло перемогти гнітюче почуття самотності і покинутості, які сприймалися 

через монотонність, рутину, відчуженість через соціальну нерівність  із іншими 

арештантами. 

Загалом, так можна прокласти очевидну межу між самотністю та 

усамітненням. Адже усамітненість, у такому контексті, сприйматиметься як 

дещо добровільно бажане, а іноді взагалі конче необхідне. Самотність, у той же 



час, асоціюється із примусовим, нав’язаним ззовні розривом стосунків із 

оточуючими. Тобто, усамітнення перетворює людину на господаря ситуації, а 

самотність робить із неї в’язня [103, с.30]. Кінець-кінцем чиновник, який згасає 

на очах від невідомої хвороби у своєму власному домі, оточений 

співчуваючими близькими і друзями, теж не один [307]. Попри те, що він сам, 

на фоні хвороби, відчуває глибоку і тягучу самотність. Звичайно ж він не один: 

до нього щодня заходять рідні, його відвідують друзі та колеги, але внутрішньо 

ця людина самотня. Те, що поруч живуть інші, у останні дні його життя 

виринає як обтяжуючий фактор, тільки посилює його переживання. Тому 

буденне, «само собою зрозуміле» знання про самотність і відчуженість, 

перетворюється на не що інше, як констатацію уявлень і забобонів, які глибоко 

засіли в культурній традиції. 

Самотність обов’язковий супутник відчуженості, однієї із основних умов 

існування людини в суспільстві. У процесі буденної, повсякденної 

самосвідомості ми сприймаємо себе тільки у контексті певного ставлення до 

світу, що нас оточує [370, с.30]. Трагічний контекст почуттів, які так чи інакше 

пов’язують із відчуженістю та самотністю, теж передбачатиме наявність 

тяжких відчуттів розірваності стосунків зі світом і з самим собою. Через це і 

страх самотності уявлятиметься природно, а його оцінка матиме яскраво 

негативний характер. У такій ситуації самотність сприйматиметься переважно 

через призму страждання і як проблема людини, яка окрім як співчуття нічого 

викликати не спроможна. Самотній спосіб існування у контексті трагічного 

сприйняття здаватиметься не природним з кількох причин: 

 він викликаний якимось нещастям (сирітство) або покаранням (каторга, 

заслання, еміграція); 

 викликаний внутрішніми потребами духовного подвигу, добровільної 

аскези, самовідречення (монашество, пустельництво).  

Навіть ставлення до монашества, як буде показано нижче, не дивлячись на 

їх щиру гостинність і переважну чесність відносно мирян, часто бувало 

неоднозначним. І тут справа полягатиме не лише у справедливих сумнівах 

щодо декларованої монашої безгрішності, скільки у благості та необхідності 



такого усамітнення. Адже, втеча від світу і людей до монастирів через власні 

пристрасті чи злочини, давно відомо навіть пересічному  громадянинові як 

факт. Проте, саме такий пересічний громадянин, така собі «звичайна, проста 

людина» як раз і не здатна просто замкнутися у собі. Причинами цього, як на 

наш погляд, можуть бути дуже прості речі: елементарний страх самоти (не 

тільки мислителі глибини М.Булгакова страждали на яскраво виражений 

невротичний страх самотності [65, с.698]) чи та ж духовна незрілість, поєднана 

із заскорузлим, побутовим, родинно-общинним: «Не можна людині бути 

самій»[Буття 2 : 18]. 

Буденне світосприйняття налаштоване таким чином, що закріплює у 

свідомості кожен факт самотності окремо, як екзистенційну особливість чиєїсь 

конкретної долі. Тому, воно направляє її до того, що фактично трапляється у 

повсякденному житті. Пересікаючись із самотністю та відчуженістю, у такій 

ситуації буденна свідомість немає можливості побачити їх універсальну 

природу. Саме так, філософське осмислення феноменів відчуженості та 

самотності не може ігнорувати заготовок буденної свідомості, адже немає 

ніякої іншої самотності, і ніякої іншої відчуженості, яку б людина не 

переживала тут і зараз, у звичайному, повсякденному своєму існуванні.  

Власне повсякдення, буденність реалізовується у певних просторово-

часових координатах, вона існує як такий собі топонімічний досвід, де час 

проходить у одному напрямку, а простір має три виміри. Це може означати, що 

повсякденність чуттєво нами переживається і відчувається як істина та остання 

реальність, адже навіть якісь її негативні риси уявлятимуться більш цінними, 

ніж найпривабливіші фантазії та мрії. Фантазії розвіюються на полі реальності, 

а життя залишається.  

Як би не парадоксально це виглядало, але найважливішою рисою 

буденності є її суспільний характер, колективна складова, яка передбачає 

постійний контакт з іншими. Коли людина народжується у цей світ, вона 

відразу вливається у якесь конкретне соціальне середовище. Тут, звичайно, 

може постати суто шестовське питання про «першу людину», адже вона не 

мала можливості розвиватися, існувати у вже готовому соціальному оточенні. 



Як вона могла стати людиною, якщо навколо неї не було подібних до неї істот? 

Ми, звичайно, можемо припустити, що людина містить у собі певні зародки 

самості та соціальності, які у процесі її становлення, максимально 

розкриваються. Саме тому, людина одночасно є як соціальною (визначеною ще 

Аристотелем), так і автономною істотою, або ще точніше, людина наділяється 

соціальною самістю, яка має здатності перебувати у конкретних соціальних 

стосунках [141, с.63 – 64].  Враховуючи це, можна погодитися із припущенням 

про те, що саме самість здатна породжувати відчуття самотності, покинутості, 

страху та відчуженості. Відчуття самотності підштовхує самість до активних 

пошуків свого власного, особливого місця у світі, свого вектору руху та 

розвитку.  

Часто самість називають «онтологічним ядром» людини, іноді навіть 

«душею», яка прагне не що іншого, як спасіння у повноті Бога. Зрозуміло, що 

самість існує ізольовано, соліпсично, тому і прагне подолати цю ізольованість, 

виходячи за межі самої себе. Звичайно, що подібний спосіб подолання власних 

меж, може дати тимчасове відчуття повноти і приналежності до чогось 

значущого, але воно швидко зникає і самості знову доводиться долати саму 

себе, і все це заради того, щоб знову і знову отримувати це тимчасове відчуття. 

Так може тривати нескінченно довго, що призводить до виникнення поняття 

нескінченності, яке також формується самістю. Нескінченне долання самого 

себе, нескінченне становлення – це кружляння самості по колу як спроба стати 

самим собою [141,с.67]. Кінець кінцем, для того, щоб дати самому собі 

відповідь на, здавалося б, елементарне у своїй простоті питання «Хто я?» 

потрібне усамітнення, адже за тебе цього зробити ніхто не зможе.  

 Щоб відповісти на це питання необхідно починати філософування із 

власної екзистенції. Так, М.Натансон, наприклад, говорить про це таким чином, 

що філософія починається саме з визнання самотності у екзистенційному 

контексті. Індивід повинен пережити екзистенційну самотність, щоб самому 

вийти за межі повсякденної типізації і набути власної оригінальності. Така 

оригінальність не означатиме ексцентричності, чи якогось навмисного 

привертання до себе уваги чи то поведінкою, чи то одягом. Оригінальність, у 



даному випадку, може означати повернення до самого себе, до свого початку 

[381, p.15]. 

Тому, на фоні таких уявлень, екзистенціали самотності та відчуження 

розглядатимуться переважно з позицій їх романтичного фону та яскравості 

емоцій. З цих причин буденність і сприйматиметься саме як сфера погоджених 

дій, тобто такого принципу поведінки, де усе взаємопов’язане, кожен 

максимально прив’язаний соціально із тим хто поряд, а світ має схожі 

інтерпретації. 

Із такої, навіть досить короткої характеристики повсякденності сам 

проситься висновок про те, що це певна реальність, у якій людина аж ніяк не 

може виступати у вигляді самостійно діючого елементу або окремої 

індивідуальності. Більше того, стереотипний характер повсякденності 

нав’язується здебільшого насильницьким шляхом. Це може проходити легко, 

через традиції виховання і навчання, через оточення і вплив колективу, а може і 

жорсткими темпами – через покарання, побої, суспільне переслідування. І у 

такому випадку, головними суперниками, а можливо навіть ворогами 

повсякденності, стануть так звані «романтичні герої». 

Такий «романтичний герой» і є тим самітником, який живе обтяжений 

загальнообов’язковими нормами традиційного суспільства і звичними формами 

комунікації. Йому краще і спокійніше без натовпу, ніж у ньому, без колективу, 

аніж бути у колективі; йому краще бути відчуженим, не зрозумілим, зате по-

своєму таємничим і не обтяженим ніякими зобов’язаннями щодо інших. Такий 

романтичний персонаж завжди трішечки Демон – покинутий і не зрозумілий, за 

власним бажанням він сам розриває обтяжливі пута суспільства. І до 

повсякденної дійсності такий герой схильний ставитися більше іронічно ніж 

серйозно. Він може насміхатися над нею, адже справжню цінність для нього 

матиме власний творчий потенціал, свій глибинний творчий порив, але аж ніяк 

не дріб’язкова людська комедія. Такий герой-самітник щиро і віддано 

протистоїть сірості людського буття – затаврованому публіцистикою і 

літературою міщанству, так званій обивательщині. Саме у цьому дусі і 

література, і філософія інтерпретуються як механізми її викриття, що, у свою 



чергу, призводить до виникнення стійких соціальних штампів та шаблонів. Як 

приклад, можемо навести того ж гоголівського Плюшкіна, образ якого став 

символом схильності до хворобливого накопичення непотрібних речей і такої ж 

хворобливої скупості. Але ж синдром Плюшкіна у медицині, і у буденному 

контексті згадується виключно з урахуванням його поверхневих ознак. Власне 

ким була ця людина фактично? Покинутий усіма, нікому не потрібний вдівець, 

який доживає віку у розореному помісті. Він не народився таким, на замкнутого 

у собі скупердяя його перетворили власні діти, які, здається, тільки й чекали 

материної смерті, щоб розлетітися по світу вимагаючи грошей на своє 

утримання. А смерть молодшої доньки остаточно поставила хрест на 

стабільному психічному здоров’ї колись статечного господаря і розумного 

поміщика. Його ніхто не підтримав після смерті дружини і доньки. А все, на що 

спромоглися родичі та суспільство – вимагання грошей та відкриті насмішки 

[87, с.137 – 139]. 

Як би там не було, але поза спілкуванням з людьми ми не можемо 

провести і хвилини. Образи людей приходять до нас навіть уві сні. Та тим не 

менш, у повсякденні має місце і глибинно трагічний феномен самотності та 

відчуженості. «Індивід може бути фізично самотнім, але при цьому тісно 

пов’язаним із конкретними ідеями, моральними цінностями чи соціальними 

стандартами – що може надавати йому відчуття спільності та хоч якоїсь 

приналежності. Разом з тим, індивід може жити серед людей, при цьому 

відчувати себе повністю ізольованим…» [333, с.327]. 

У контексті сказаного, людина самотня перед лицем смерті і у небуття 

відходить кожен самостійно (А.Чехов). Принаймні так, можна бачити ці 

процеси через призму емпіричної повсякденності. Онтологічно людина теж 

самотня, так як вона вже після розриву міцних сімейних зв’язків з батьками, 

стає цілком самостійною, окремою від усіх соціальною одиницею. Часто 

людина самотня психологічно, адже вона володіє такою палітрою емоцій, 

відчуттів та переживань, які навряд чи будуть до кінця зрозумілі комусь 

іншому. Вони не передаються словами і існують тільки на рівні співчуття. 

Людина, яка живе в колотнечі буденності, сама по собі несе відтиск самотності, 



бо проходить свій власний, унікальний життєвий шлях і проживає свою 

унікальну і неповторну долю. Будь-які паралелі з відомими біографіями, 

житіями чи методиками, можуть існувати  тільки у вигляді поверхневих 

аналогій. На своєму шляху людина вирішує тільки власні завдання. 

Орієнтується тільки на свої плани і отримує, більше ні для кого не важливі так 

сильно, тільки свої перемоги.  

Також необхідно пам’ятати, що в філософії існує цілий комплекс понять, 

які неначе розпливаються при найменшій спробі їх охопити, пізнати. Так, 

говорячи про екзистенцію часто відзначають, що використання наявного 

наукового мовного апарату для її характеристик може викликати сумнів, так як 

рухомість предмету дослідження передбачає використання такої мови, куди 

самі собою будуть включені образна і символічна мова мистецтва, релігійні 

практики тощо [81, с.13]. Для конструктивного аналізу таких понять 

дослідникові часто доводиться використовувати додатковий інструментарій у 

якому присутні як символізм, так і образність, завдяки яким він зможе більш 

повно охопити предмет вивчення. Тому, екзистенція загалом визначається як 

існування у її звичайній фактичності [315, с.534]. Звертаючись до одного із 

першоджерел [379] зазначимо, що у М.Гайдеггера екзистенція – це буття того 

сущого, яке відкрите для відвертості буття, тієї у якій воно знаходиться завдяки 

тому, що переносить її. Це поняття, окрім того, означатиме і те, що є виключно 

важливим для буття кого-небудь або чийогось існування. 

Із наведених вище характеристик можна виділити кілька умовних ознак, 

які яскраво позначатимуть деякі особливості екзистенції. По-перше і 

найважливіше те, що екзистенція не надається людині від народження, це той 

стан, який необхідно набути, прийняти і розвинути. По суті своїй, це явище 

складає у собі своєрідний відблиск буття, який проявляється тільки тоді, коли 

людина докладає надзвичайних зусиль, щоб розкрити власну абсолютну 

автентичність. У такому контексті вона може розглядатися і як онтологічний 

стан, який швидко проявляється і так само швидко зникає [100, с.42]. Як тільки 

людина навчиться виходити за межі власної данності, вона починає обирати, 

ким і чим їй бути, тому ніхто, окрім самої людини не зможе повністю розкрити 



її. Так екзистенція складається у явище, яке не можливо отримати назавжди, 

адже вона постійно вислизає, а замість неї приходить забуття, іноді у вигляді 

рутини і повсякденності, під владою яких людина перебуває усе своє життя.  

Ще одним чинником, який характеризує екзистенцію можна назвати 

відсутність поділу на тіло і душу. Цілісність людини у стані екзистенції 

свідчить про нероз’єднуваність цих елементів. Це означає, що тіло, наприклад, 

є важливою частиною екзистенційного досвіду. Навіть у ситуації, коли організм 

людини втрачає якусь частину себе (кінцівку), людина все рівно продовжує 

відчувати себе цілою і цілісною, внутрішньо зберігаючи єдність тих частин, які 

залишилися.  

Не менш важливим є і те, що екзистенцію неможливо об’єктивувати, вона 

здатна проявлятися через особливі категорії, які дозволяють виражати не 

розчленованість цілого на суб’єкт і об’єкт. Ці категорії визначаються як 

екзистенціали. М.Гайдеггер, який власне і надав наукового звучання  поняттю 

«екзистенціалу», до них відносить «буття-в-світі», «буття-з-іншим», «страх», 

«самотність», «покинутість» тощо [335, с.96]. Власне це поняття, які 

демонструють людині усю незавершеність її сутності, її власну неповноту і 

породжують бажання вийти за власні межі. Можливість наблизитися до 

екзистенції для людини надається на самоті,  а ще тоді, коли людина починає 

усвідомлювати невідворотність власної смерті. У моменти такого усвідомлення 

з’являється страх, який може бути подоланий тільки тоді, коли людина 

самостійно бере відповідальність за власне існування.  

Незважаючи на те, що з часом сам Гайдеггер відійшов від використання 

терміну «екзистенціал», він сьогодні починає набувати усе більшої 

популярності, що, у свою чергу, дає можливість виділити кілька властивостей 

екзистенціалу: 

1. він захищає людину від її рутинності і буденності, дозволяючи 

розширити власні межі і можливості; 

2. екзистенціали містять у собі і онтологічні характеристики, що не 

дозволяє екзистенційне зводити виключно до чогось тільки ціннісного; 



3. вони самодостатні і не вимагають від людини нічого окрім уваги і 

відповідального ставлення до самого себе [81, с.9].  

Екзистенціал вважається однією із найскладніших форм духовного 

пізнання і досить складним для її понятійної характеристики. Так, 

характеризуючи символ, ми позначаємо його як чуттєвість духу, де сенс 

виражає сприйняття його думкою, а екзистенціал пов'язаний із вольовою 

формою гностичного досвіду. При цьому екзистенціали складно відчувати 

навіть символічно. Для прикладу можемо навести самотність, страх, свободу 

тощо. Названі явища людина може тільки переживати, адже усвідомлення 

власної самотності це подія самоочевидна всередині суб’єкту, але для того, хто 

її не пережив, вона складає тільки суб’єктивне самовідчуття  іншого. І у такому 

контексті філософія самотності можлива не як роздуми про неї, а тільки у 

вигляді мислення про самотність. 

Найважливіше те, що уся ця багатогранна і поліорганна самотність 

максимально тісно сплітається у єдиний вузол універсальної самотності, яка є її 

зворотнім боком, що непомітно і поступово переходить у свою протилежність. І 

не остання роль у цьому процесі належить тому самому трагізмові, на який 

буквально налаштована людська свідомість. ХІХ, але більше усе ж ХХ століття 

тотально причетні до трагічної надривності та апокаліптичності. Без трагічних 

рис у творчому процесі, так само як і у власному житті, ми сьогодні не 

уявляємо М.Лєрмонтова і М.Гоголя, Ф.Достоєвського і Л.Шестова, 

Д.Мережковського і П.Чаадаєва, М.Бердяєва і Л.Андрєєва. Їх трагізм у дечому 

пафосний, відчайдушний і, одночасно, зухвалий. Через нього переломлюється  

у свідомості мислителя туга і сум, відчай і самотність, відчуження і безглуздя. 

Але при цьому, можна сміливо говорити, що трагічна самотність притаманна 

борцям і бунтарям, які здатні повстати проти фундаментальних основ буття. 

Звідси щира шестовська заздрість до Прометея і його гордовитості, 

непохитності. Але так, і з цього починається, за переконанням Шестова – 

філософія трагедії. Саме тоді, коли людину покидають усі її «захисники» 

(добро, гуманність, ідеї), вона постає перед своїми найжахливішими страхами, 

вона починає відчувати ту страшну самотність, з якої її не зможе вивести ніхто. 



Філософія трагедії починається там, де гине надія, а життя змушене рухатися 

далі; коли неможна померти, хоча дуже хочеться [361, с.358]. 

Загалом, існування людини від самого початку трагічне і цей трагізм 

відчувається у самому способі нашого життя, і найперше – у наявності його 

сенсу. Людська кінечність, відчуженість від інших і від дійсності, змушують 

осмислювати життя критеріями початку і кінця, у кращому випадку 

категоріями життя і смерті. У таких ситуаціях трагізм схиляє шальки терезів у 

бік негативних проявів самотності. Тому, ХІХ століття на теренах Російської 

імперії стає тим часом, коли така самотність охоплює інтелектуала, призводить 

до загострення розриву між поколіннями, під новим, екзистенційним, кутом  

оформлює конфлікт «батьків та дітей», у цей час посилюється почуття 

відчуженості і нерозуміння у суспільстві. У ХІХ столітті переживання 

мислячою людиною самотності набуває особистісних рис [212, с.153]. Про таку 

самотність говорять і пишуть, відчувають її і переживають М.Лєрмонтов, 

М.Гоголь, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, Л.Андрєєв та інші. І у їхніх творах 

контекст самотності та відчуження набуває особливо гострих внутрішніх ознак, 

де, на межі з буденністю, розвивається сфера у якій зіштовхуються в людині 

проблеми Бога і свободи, віри і творчості, а точку перетину вони знаходять 

конкретно у відчуженості та самотності.   

Хоча, необхідно відмітити, що саме поняття «відчуженість», наприклад, 

російські мислителі використовують не часто, але фактично, уся ця традиція 

екзистенціалізму просякнута ідеєю відчуженості [220, с.20]. Так, найвідоміші 

представники російського релігійного екзистенціалізму – Л.Шестов і М.Бердяєв 

– джерело відчуженості і самотності вбачають у гріхопадінні і відпадінні 

людини від Бога. У Бердяєва, відчуження від людини його духовної природи 

розуміється як об’єктивація духу в світі історії та природи. Він формулює це 

так, неначе об’єктивація, яка створює ілюзію об’єктивного духу, 

підпорядкування його законові, буде закриттям безкінечності [32, с.388 – 389]. І 

разом з тим, об’єктивація духу є його соціалізація, яка підпорядковує дух 

соціальній буденності. Таким чином, об’єктивація духу призводить до 

обуржуазнення людини і до висихання творчої життєвої енергії і активності.  



Крім цього, на переконання М.Бердяєва, об’єктивація обов’язково 

призводить до виникнення соціально корисної брехні, якою просякнуті усі 

процеси соціалізації і без якої неможливе утворення і подальше тривале 

існування жодної суспільно-значимої системи. Так людина потрапляє у світ 

об’єктів, підпорядковується часу і раціоналізується. Сам акт гріхопадіння, 

насправді відбувається усередині людини, в наслідок чого світ відділяється від 

неї  і перетворюється на зовнішнє. Одночасно з цим о.П.Флоренський вбачає 

початок цієї біди, по-бердяєвськи об’єктивації, у стані самототожності, коли 

людина припиняє бачити себе перед Іншим, виходить на власне «Я» в 

самотності, тобто, це означає, що вона не співвідносить себе з Богом. І, як 

наслідок такої самотності – глибокий особистий розлад, а як причина – втрата 

Любові [93, с.153]. 

Для Л.Шестова, відчуження від Бога відбулося в наслідок того, що людина 

скуштувала плоди з «дерева добра і зла», через що, вона отримала знання і 

тепер, опираючись на оманливу непогрішність власного розуму, прагне 

довести, що в ній ще жевріє первинний дух [361, с.201]. Хоча саме ці плоди і 

приспали людський дух. Найвагомішим наслідком такого падіння, на думку 

Шестова, стало те,що людина із сфери божественного, де панує свобода, 

перемістилася у реальність, яка повністю підпорядкована фатальній 

необхідності, з якою неможливо боротися. Її можна клясти, можна ненавидіти, 

але людина, обтяжена раціональним знанням, змушена їй коритися. Це те, що 

сам мислитель характеризує як факт. Поняття «факту» у Шестова знаходиться у 

одній площині із знанням. Він досить критично ставиться до тих, хто у 

фактичності вбачає останню, вирішальну і прикінцеву інстанцію, після якої 

апелювати вже нікуди і нікому. Його позиція полягає у тому, що якщо вже нам 

доводиться відбирати факти із маси посередніх і безпосередніх даних нашої 

свідомості, то це має означати, що факт сам по собі не може бути вирішальною 

інстанцією, а в нашому розпорядженні ще є певна кількість готових норм або ж 

«теорій», які можуть виступати в якості можливості пошуку і віднайдення 

істини.    



Іноді поняття факту і досвіду для Шестова теж вбачаються тотожними і він 

починає апелювати до тих мислителів, для яких фактичне являє собою лише 

своєрідний сирий матеріал, який підлягає обробці або ж навіть переробці, хоча 

сам по собі не дає а ні знання, а ні істини. Це, наприклад, Платон, який 

намагався розрізняти поняття «думки» від «знання»; Арістотель, для якого 

знання розуміється як знання всезагального; Декарт зі своєю veritates aeternae 

(вічною істиною). І сам зазначає, що досвід, людину схильний дратувати вже 

хоча б через те, що не може дати їй знання: те, що «досвід» і «факт» несуть у 

собі, не може вважатись знанням, так як знання є щось зовсім інше ніж досвід і 

факт; і тільки те знання, якого немає ні в досвіді, ні у фактах, може бути тим, до 

чого розум прагне всіма силами. 

Протиставляючи еллінське та біблійне мислення Л.Шестов вказує саме на 

досвід біблійних псалмоспівців, які, звертаючись до Господа з глибин своєї 

власної людської ницості, усю свою свідомість спрямовують на щось таке, що 

при невідворотній даності залишається підпорядкованим чомусь вищому. Факт, 

данність чи досвід не можуть бути для них останнім критерієм, який здатен 

відрізнити істину від неправди. Факт для них є щось таке, що виникло одного 

разу, мало свій початок, а отже, повинно мати свій кінець. Тому, перебуваючи у  

безпосередньому спілкуванні з Господом, псалмоспівець знаходиться у такому 

стані, коли він набуває справжнього знання,  але не такого знання, яке має 

початок і кінець, що здатне змінюватись чи переходити в інший стан, а знання 

того, що завжди не змінне: і тоді він підіймається до ступеню розуміння 

світобудови «під знаком вічності та необхідності». 

Порівнюючи досвід і науку Шестов вказує на те, що наука може визнавати 

істинними лише такі судження, які можуть бути перевірені будь-ким і будь-

коли. Але досвід ширший сам по собі і одиничні явища можуть сказати нам 

набагато більше на відміну від тих, що постійно повторюються. Звичайно, він 

визнає усю практичну користь науки, але вважає, що істин у неї ніколи не було 

і бути не може. Наука навіть не може знати, що собою являє істина, а всього 

тільки може накопичувати загальноприйняті судження. Але найважливішим у 

цьому є те, що за наукою і її прагненнями знаходиться сфера знання. І у всі 



часи люди, кожен з нас на свій лад, кожен по своєму, прагнув увійти у цю 

таємницю. У цьому власне, Шестов і суперечить Бердяєву, адже для нього, у 

первинному світі у якому живе людина, немає ніякого відчуження і ніякої 

об’єктивації. Людина – частина божественного світу і може існувати у ньому 

поряд з Богом. Хоча сам Шестов погоджується з тим, що рано чи пізно, але 

пелена незнання впала б з її очей і вона б «дізналася». Цілком можливо, що цей 

момент не був би сприйнятий як падіння, а був би осмислений як народження 

духу в людині, народження духу в самому Богові [361, с.204 – 206]. 

Переносячи параметри самотності та відчуження на творчість російських 

мислителів ХІХ – першої половини ХХ століть, можна зробити висновок, що 

вони внутрішньо є досить близькі екзистенціалізму як філософській течії і 

багато у чому вони художньо передвизначили ключові позиції цього 

філософського напрямку. Екзистенційне  світосприйняття, як певна емоційна 

складова комплексу особистості, як особливе внутрішнє налаштування 

притаманне і М.Лєрмонтову, і Ф.Достоєвському, і Л.Толстому, і 

Д.Мережковському, і М.Бердяєву, і Л.Шестову та їх текстам, які відображають 

особливу потребу  письменника у філософському та художньому відтворенні 

гостросоціальних та особистісних, релігійних і гуманістичних проблем свого 

часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Палітра сучасних досліджень екзистенціалів самотності та 

відчуження в історико-філософському дискурсі 

Розвиток філософії у Радянському Союзі був підвладний дещо іншим 

законам і принципам, аніж ті, які вважалися традиційними у світі, тому такі 

феномени як самотність та відчуженість практично повністю випали із її поля 

зору майже до середини 80-х років ХХ століття. Однак, деякі спроби 

дослідження і аналізу проблеми самотності у радянській філософії усе ж були. 

Яскраво і неординарно осмислення цього явища представлене у філософській 

картині світу М.Мамардашвілі. Він схилявся до того, що проблему людини 

необхідно розглядати у контексті її розчинення у суспільстві, розмивання 

індивідуальних рис і підпорядкування їх потужному колективному організмові. 

Саме через це, на його думку, у радянському суспільстві відбулася своєрідна 

стагнація філософської думки, філософія не була затребувана належним чином 

самим середовищем, а філософ поступово перетворювався на репродуктор 

офіційної ідеології, втрачаючи при цьому риси дослідника. Життєва позиція 

самого М.Мамардашвілі сформувалася як раз завдяки двом особливим умовам: 

мовчанню і самотності. Тому і говорив, і писав він не тільки про усереднену 

людину, його цікавив і конкретний персонаж – філософ. Мабуть цей тип 

людини має найсильнішу потребу у тиші та усамітненні. І коли кидаєшся у вир 

соціально-політичних дискусій, дебатів, то сам себе позбавляєш цих таких 

необхідних для роботи елементів [192, с.258].  

 У одній із своїх статей він написав про те, що тільки той, хто насмілився 

зробити хоч один крок у бік того, щоб випасти із людської зв’язки, приречений 

на те, щоб бути по особливому відміченим, позначеним [190, с.10].  У першу 

чергу на таку виділеність претендує сам філософ, хоча б через предмет своєї 

зацікавленості. Сам себе він називав «хронічним спеціалістом у сфері 

самотності» [189, с.553], але ця його самотність аж ніяк не драматична. Вона 

йому потрібна для мислення, як повітря для життя. «Тільки на самоті, - писав 

М.Мамардашвілі, - людина може бути зібраною у повноті своєї сутності» [191, 

с.406]. Для нього, людське буття може існувати перш за все у відчутті тієї 

непереборної туги, котру кожен з нас, хоч одного разу, але відчував. І те 



відчуття, що я чужий у цьому світі, що сам світ мене не сприймає, а він таки і 

не приймає – безсумнівне.  

Саме почуття власної недоречності у цьому світі, може бути поглиблене 

усвідомленням відчуженості до нього, що породжується, у свою чергу, самою 

що не є непричетністю. Хоча справжня фундаментальна самотність, для 

грузинського мислителя, полягала зовсім не у тому, що у людини немає друзів, 

а у тому, що не з ними доводиться вести діалог; реально вона здійснюється із 

так званими «дальніми», віртуальними співрозмовниками. Та й розуміння між 

ними можливе тільки тоді, коли окрім певних словесно знакових форм має 

місце додатковий ефект  співіснування двох точок якого-небудь поля [188, 

с.81]. В цілому людина не може існувати і жити у тому просторі, який їй не 

зрозумілий. Але принцип цього розуміння завжди спаяний із фундаментальним 

ставленням людини до самої себе і у сенсі можливості само ідентифікуватися і 

як потреба і можливість самоповаги [192, с.121]. 

У своїх дослідженнях, інший вчений – А.Хараш, намагається довести, що 

самотність усе-таки не патологія, яка потребує лікування, а справжнє благо, яке 

дарує людині можливість усвідомлення власної особистості і її унікальності, 

реальності свого буття і його неповторності. Благо у тому випадку, коли 

самотність це не «невизнаваність» і не «покинутість», які руйнують людське 

буття і заважають цілісному усвідомленню самотності як цінності [341, с.21]. 

Тому він і проголошує: самотність, усвідомлена і прийнята – це свято 

індивідуальності. Як і будь-яке інше явище в житті людини, самотність може 

мати як позитивні, так і негативні сторони. Але розглядається вона, 

здебільшого, як антицінність,  виходячи із соціальної природи людини, що не те 

що неправильно, а іноді навіть шкідливо.  

Кінець-кінцем це не якась там особливість індивідуальної біографії, що 

притаманна конкретній людині, а загальний факт буття, незалежно від того, 

усвідомлюється він людиною чи ні [340, с.12]. Праці А.Хараша демонструють 

ситуацію, коли люди традиційно і по незнанню, для характеристики стану 

самотності та відчуженості використовують неправильні компоненти, бо, 

наприклад, для визначення причин тривоги або депресії доречніше було б 



вживати поняття: «неуважність», «покинутість» чи «забутість». А самотність – 

це звичайний, нормальний природний стан, у той час як, для прикладу, 

«покинутість», може бути особистою проблемою, яка руйнує життя і порушує 

природний перебіг речей. 

Історико-філософські дослідження А.Гагаріна демонструють спробу 

поєднання в межах єдиного дискурсу самотність з екзистенціалами смерті та 

страху. Саме поняття «самотність» для нього, являє собою екзистенціал, який є 

вкрай необхідним на усіх рівнях суспільства. Адже вона концентрує 

сенсожиттєву проблематику в межах одного єдиного  топосу – біля «Я», яке 

оточене конкретними особистісними кордонами, що містять в якості умови 

свого прояву, дистанціювання особистості – вільне (усамітненість) чи 

вимушене (ізоляція), закріплення і ствердження автономності розуму [79, с.10].  

Крім цього, самотність А.Гагарін розглядає як один із способів виявлення 

сутнісних характеристик «Я», самості. У процесі творчої активності  

самотність, рівно як і відчуженість, можуть бути необхідними у якості стану 

певних центробіжних рухів, як важливий засіб самопізнання, спосіб душевної і 

духовної конденсації сил, етап систематичної самооцінки вчинків і постійного 

аксіологічного пошуку. На переконання російського дослідника, самотність 

«Я» - це фундаментальний, глибинний екзистенціал, який проявляється через 

внутрішню установку на віднайдення центру: центризм (космоцентризм в 

Античності, геоцентризм в Середньовіччі і антропоцентризм в період 

Відродження). І така центробіжність самотності формує з неї обов’язкову 

складову для осмислення проблеми смерті та страху, адже реальне осмислення  

смерті може відбуватися переважно на самоті, а страх смерті перебуває в основі 

осягнення людиною її власної людської конечності. 

Самотність і відчуження як екзистенціали, з точки зору А.Гагаріна, в 

регістрі інтимного, інтенційованого на самого себе переживання, виконують 

роль ідентифікатора з аутентичним «Я». На його думку, онтологічне значення 

екзистенціалу самотності полягає саме в очищенні так званої феноменологічної 

топіки від предметів повсякденності [79, с.41 – 42]. 



Дещо у іншому напрямку рухається українська дослідниця Н.Лубенець, яка 

визначає два основних концепти розуміння місця самотності в історії 

філософської думки. Перший, стосується популярної тези про самотність, як 

сутнісної характеристики буття людини, а от другий, спираючись на праці 

Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха, К.Маркса, повязується нею із розумінням самотності як 

відчуження [185, с.3], яке людина може подолати за допомогою поширення 

гуманізації. Схожу тенденцію Н.Лубенець вбачає і у сучасній філософії, де  

загострення проблеми самотності може інтерпретуватися як прояв 

несправжньої комунікації і збільшення відчуженості. 

Дослідниця вказує на те, що на певному рівні рефлексії самотність може 

інтерпретуватися через призму ситуації відчуження особи від тієї соціальної 

групи, до якої вона, за інших обставин, могла б увійти. Саме у такій позиції, на 

перший погляд, самотність може розглядатися як відчуження, адже тут ми 

маємо справу із порушенням соціальних зв’язків між людьми, а в якості 

причини цього виступатимуть особливості особистісного та суспільного буття 

людини [185,  с.5]. При цьому, сама дослідниця схиляється до інтерпретування 

самотності через протиставлення загального та індивідуального, тлумачачи це 

явище через понятійний зв'язок з відчуженням та індивідуалізмом. І, як 

наслідок, Н.Лубенець доходить висновку, що самотність не ідентична ні 

соціальній ізоляції, ні відчуженню. Таку позицію підтримує і автор даного 

дослідження, розглядаючи самотність і відчуження як два самостійних аспекти 

буття людини. 

 Приклад крайньої форми виразу метафізичної самотності можна знайти у 

працях B.Mijuskovic, який взагалі пропонує розглядати самотність у якості 

ключового чинника існування людини. Він зводить до самотності усе буденне 

існування особистості, а того, хто не приймає такої установки, пропонує 

розглядати як людину, яка, живучи у суспільстві, намагається заперечити його 

основні екзистенційні положення. Міюскович відкидає явище соціальної 

комунікації як тимчасову і досить ненадійну ілюзію [380, р.82]. На аналізі 

історико-філософського та літературно-біографічного матеріалу він 



намагається піднести самотність як найголовніший елемент структури 

самосвідомості та самоаналізу.  

Тетяна Денисова пише про самотність як про одну із тих вічних і 

«проклятих» проблем філософії і вважає, що у осмисленні цього питання ще не 

скоро буде остаточно поставлено крапку. Однак, страждаючи від туги і 

шукаючи співпричетності до вічного, людина не може не усвідомлювати 

глибоку невичерпність своєї самотності, тому можна говорити про те, що 

людина – це завжди самотність [103, с.5]. Так само, як буде правильно і те, що 

самотність – це завжди тільки людина.  

Т.Денисова одна із небагатьох дослідниць, яка зробила спробу відобразити 

панорамно усе багатоманіття явища самотності. Вона намагається створити 

структурну модель самотності, яка включає у себе універсальні характеристики 

самотності як феномену, їх проекцію на простір екзистенціальної і соціальної 

реальності, акцентує увагу на механізмі та умовах її виявлення. Дослідниця ще 

раз звертається до аналізу різноманітних сенсів концепту самотності в 

структурах мови, міфологемах буденної свідомості і художніх образах, чим 

підтверджує значимість цього екзистенціалу в людському існуванні та робить 

крок до його осмислення в межах залежності від соціально-культурного 

контексту. 

Т.Денисова намагається відійти від традиційної постановки проблеми 

самотності як проблеми її подолання, що позначається через визначення її 

онтологічної перед визначеності, а значить неподоланності, і її позитивним 

характером, що в кінцевому варіанті призводить до дійсної комунікації. 

Важко не погодитися з Т.Денисовою у тому, що самотність і відчуженість, 

хоч якими б вічними супутниками нашого життя вони не були, разом з тим не 

можуть бути його єдиною істиною. Саме тому, вона розглядає їх у 

співвіднесенні з прямою протилежністю – спільністю, співпричетністю, при 

чому обидві форми людського існування позиціонуються не через взаємне 

неприйняття, а у взаємній обумовленості. І це дозволяє дослідниці робити 

висновок про те, що основне завдання людського існування буде полягати не у 

численних спробах позбавитися самотності і подолати відчуженість через 



єднання із спільнотою, а досягнення спільності через прийняття самотності 

[103, с.176 – 177].  

Д.Матєєв схиляється до того, що самотність і відчуженість належать, у 

першу чергу, до групи проблем, які об’єднуються екзистенціальною площиною, 

тобто, тісно пов’язані із самим сенсом людського існування. Однозначно, що це 

одні із найскладніших і актуальних завжди соціальних феноменів, які 

перебувають постійно на перетині відразу кількох наукових сфер: філософської 

антропології, соціальної філософії, психології, соціології і, деякою мірою, 

психопатології. Хоча, як нам видається, без історико-філософської складової 

цей перелік буде бідним і не повним. 

  Цілком зрозуміло, що сучасне соціально-філософське осмислення 

проблеми самотності та відчуженості не може обмежуватися тільки рамками 

філософського розуміння, адже часто філософський чи психологічний контекст 

не зовсім співпадає із наявними реаліями. Дослідження самотності та 

відчуженості в історико-філософській ретроспективі дозволяє осмислювати 

вказані екзистенціали протягом усього розвитку філософської думки [195, с.5], 

що особливо цікаво для нашого дослідження, яке акцентує увагу на 

історичному сегменті російського філософського простору ХІХ – першої 

половини ХХ століть.  

Історично склалося так, що західна філософська традиція приділяла 

тематиці самотності та відчуженості більше уваги аніж російська чи українська, 

особливо акцентуючись на їх взаємозв’язку з такими екзистенційними 

проблемами як свобода, смерть, сенс життя тощо. Але Д.Матєєв звертає увагу 

на те, що і в російській філософській традиції теж склалося своє цілісне 

розуміння самотності та відчуженості, яке містить оригінальні та самобутні 

характеристики. Так, на думку російського дослідника, важливим фактором у 

даному напрямку є те, що російська філософія розглядала самотність у її 

тісному зв’язку з індивідуалізмом і колективізмом, а особливо у тоді, коли мова 

ведеться про ХІХ – початок ХХ століття, коли саме російська філософія 

виступає у якості предтечі європейського екзистенціалізму [195, с.7]. Тому, у 

загальних рисах, Д.Матєєв робить висновок про те, що погляд на проблему 



самотності і відчуження, з позицій російської філософської традиції, не менше 

ніж підходи західних дослідників можуть допомогти скласти їх цілісну картину 

у повноцінному філософському дослідженні. 

По своєму оригінально до проблеми самотності підходить вітчизняний 

дослідник Н.Хамітов, який розглядає дану проблематику опираючись у своїх 

працях переважно на методики психоаналізу, філософської антропології та, 

запропонованої ним же, метаантропології. У своїх дослідженнях Н.Хамітов 

намагається довести, що самотність людини найяскравіше проявляє себе у 

контексті гендерного виміру, як самотність чоловіча та самотність жіноча [336, 

с.5]. Така роздвоєність буття людини, на його думку, одна із найбільших його 

таємниць, одна із фундаментальних причин переживання людиною як власного 

сирітства, так і самотності. Родове буття людини, як буденність з необхідністю, 

породжують самотність і відчуженість чоловіків і жінок, які у нього включені. І 

одна із трагічних рис такої ситуації полягатиме у тому, що усі вони 

перебувають під тиском почуття страху, страху бути відторгнутим власним 

родом [337, с.30 – 31].  

Деякою мірою пафосно Н.Хамітов визначає людину як сироту Буття. 

«Обгортка індивідуального існування» тільки приховує тіньовий бік цього 

сирітства, яке усе навколишнє середовище сприймає через призму особистого 

переживання і такого ж особистого сприйняття. Ця «обгортка» відділяє людину 

від решти Буття, замикає її космічно і перетворює людське вольове відношення 

на егоїстичне, яке просто нездатне самостійно відкритися світові [338, с.21 – 

22].  

У світлі сказаного вище, Н.Хамітов схиляється до того, що формулює дві 

трагічні істини самотності: самотність – це обов’язкова складова нормального 

формування і становлення особистості, її неповторна насолода і, з іншого боку, 

− найвище страждання і зло, яке намагається подолати кожен, залежно від 

власних можливостей і зусиль. Ці дві тези Хамітов єднає в антиномію, 

вирішення якої можливе тільки за межами буденності. Адже буденність, яка 

знаходить своє вище вираження у так званій дорослості, завжди породжує 

тільки ілюзію руйнації самотності. Тільки в самотності, як вважає Н.Хамітов, 



людина здатна зрозуміти власне існування як щось потрібне іншим і як те, що 

дійсно заслуговує спілкування і уваги. Тоді, коли людина проходить 

випробування самотністю, вона перетворюється на особистість, яка здатна 

зацікавити навколишній світ [336, с.5]. Фактично, усе життя людини носить 

характер безкінечної руйнації самотності і невідворотного заглиблення у неї. 

Дотичним до нашої тематики є напрямок досліджень повязаних із 

взаємодією таких явищ як самотність та відчуженість з мовчанням і його 

інтерпретаціями. Важливо те, що мовчання належить до тих феноменів, які 

тільки входять в русло проблем сучасної філософії і може позиціонуватися як 

недостатньо тематизоване. Зазвичай, мовчання не досліджується спеціально і як 

самостійне явище, а його розгляд здійснюється через призму тематики другого 

плану, яка з’являється в силу вливання проблематики мовчання в коло інших 

питань, як у даному випадку, в контексті дослідження екзистенціалів 

самотності та відчуження в російській філософській думці. Досить показово, 

що в найбільш авторитетних енциклопедичних англомовних [382] і 

німецькомовних [377] виданнях статті про мовчання відсутні взагалі, тобто 

західна філософська думка, як самостійну проблему, мовчання не бачить 

взагалі. Спеціальних монографій по проблемі мовчання мало як серед західних 

мислителів так і серед українських та російських науковців.  

В російському науковому просторі уваги заслуговує праця К.Богданова 

«Очерки по антропологии молчания», де автор намагається продемонструвати 

психолінгвістичний підхід до цього явища і розглядає його як унікальну 

стратегію в межах особистісного мовного досвіду. Одночасно К.Богданов 

тлумачить мовчання чи не єдиним чинником, який сприяє реалізації постійної 

утопії людини і суспільства: залишатися залежним і прагнути до свободи, 

миритися зі смертю і, одночасно, жити так неначе її не існує, бути «самим 

собою» і одночасно – Іншим [49, с. 271 – 273]. Тому, враховуючи ідеологічну 

обов’язковість  соціального голосу,  яка нав’язується чи то самітнику, чи то 

більшості, мовчання може розглядатися як одна із обов’язкових форм 

ідеологічного контролю. І, в контексті цього контролю, той хто мовчить, на 

думку К.Богданова, завжди провокативний.  



У своїй книзі «Язык философии» В.Бібіхін присвячує мовчанню кілька 

розділів, особливо там, де мова ведеться про його онтологічний статус. 

Важливою для даної тематики є також збірка наукових публікацій 

М.Віролайнен «Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности» [71], у 

якій досліджується проблемне поле мовчання фундаментальних текстів 

класичної російської літератури. Одна із останніх наукових праць на дану 

тематику належить російській дослідниці М.Михайловій під назвою «Естетика 

мовчання» розглядає цю категорію як сильну стратегію збереження 

внутрішньої свободи особистості. У своєму дослідженні М.Михайлова 

намагається розглядати феномен мовчання в різних контекстах: історико-

філософському і богословському, соціологічному і психологічному, але 

важливо те, що вона обов’язково сприймає його на контрасті і з самотністю, і з 

відчуженістю. Розуміючи негативне позначення мовчання через мову, 

дослідниця стверджує, що це навряд чи може свідчити про сприйняття самого 

мовчання як нульової форми мови [211, с.25]. Для М.Михайлової, мовчання – 

це незнаковий спосіб долучення до сенсу, який віднаходиться свідомістю в 

собі, в світі, так само і в Іншому. На відміну від мови, як засобу комунікації, яка 

має дистантну  природу і можлива лише в ситуації розбіжності суб’єкту і 

об’єкту мовлення, то мовчання здатне осягати сенси через збіг, який долає 

будь-які суб’єкт-обєктні стосунки. 

М.Михайлова вважає, що мовчання як духовна практика має усі риси 

аскетичності, але якщо розуміти мовчання не як спосіб придушення, а як засіб 

виправдання і відродження [211, с.96]. Дійсно, почуття і бажання, які формують 

наш внутрішній світ не погані самі по собі, вони перетворюються на вади 

достойного життя тоді, коли отримують самодостатнє значення, відчужене від 

світу як реальності і, одночасно, не вкорінене в нашій власній глибині. У такій 

ситуації, тільки мовчання здатне повернути мові її сенс і гідність. 

З вітчизняних наукових розробок ціквими, на наш погляд, можуть бути 

напрацювання Л.Фльорко, яка намагається виокремити і дослідити сутнісні 

виміри екзистенціалу самотності, акцентуючи увагу на соціальному, 

екзистенційному, культурному, релігійному, моральному і навіть еротичному 



аспектах [325, с.5]. Дослідниця вважає, що іманентно властива людській 

екзистенції суперечність, яка виражається через призму діалектичного «Я – 

Інший», «Я-Ти», «людина-суспільство» з одного боку виступає у якості 

універсального джерела самотності, а з іншого – вказує на тотальність даного 

феномену. У той же час, Л.Фльорко вказує на відчуженість, як на причину, яка 

призводить до появи почуття самотності, посилаючись при цьому на 

французьких екзистенціалістів, розкриваючи, таким чином, культурний вимір 

самотності. На її думку, саме нав’язування «зручних стандартів, моделей 

поведінки, стилю і способу життя, а головно несприйняття їх людиною, 

призводить до появи і формування відчуття відстороненості від інших» [325, 

с.10]. Таким чином, Л.Фльорко намагається розкрити один із ключових аспектів 

буття людини – пройнятість існування самотністю.  

Б.Голота, аналізуючи соціально-культурні виміри самотності, звертає 

увагу на те, що дослідження проблеми самотності, як одного із найважливіших 

аспектів життя людини, потрібні не лише у контексті належного розуміння 

природи філософії, а важливі і у контексті історико-філософського дискурсу 

[90, с.2]. Дослідник переконаний, що тільки в умовах утвердження 

індивідуалізму, яке здійснювалося у достатньо швидких темпах, проблема 

самотності особистості набувала усе більшого значення. У такій ситуації, образ 

самодіяльної особистості, яка повинна була обов’язково залучена до якої-

небудь соціальної чи професійної групи, поступово втрачає свою актуальність і, 

тим паче, виявляється не придатним до підтримки власного життєвого 

простору, а це, у свою чергу, обов’язково з часом  призводило людину до 

поступового усвідомлення її власної різноаспектної самотності [90, с.12]. Така 

самотність, на думку Б.Голоти, не має ніяких спільних рис із почуттям 

самотності того ж середньовічного індивіда, який час від часу намагався 

усамітнитися, щоб відчути себе наодинці з Богом. Самотність людини ХІХ – 

ХХ століть – це відчуття, яке заводить людину у безвихідь і тому, за своїми 

характеристиками, визначається більш глибиннішим і значно трагічнішим. 

 Позначену в межах нашого дослідження проблему відчуженості 

К.Фоменко пропонує розглядати як іманентне та амбівалентне самому буттю 



явище [326, с.8], як своєрідну парадоксальність людського буття і, не дивлячись 

ні на що, явище природне і цілком здорове, яке займає своє чільне місце у 

структурі внутрішнього буття людини. 

Розглядаючи явище відчуженості К.Фоменко звертається до творчого 

спадку М.Гоголя та Ф.Достоєвського, які у багатьох положеннях 

передвизначили подальший розвиток філософської думки у ХІХ – ХХ столітті 

на теренах Російської імперії та її наступниць. Для неї важливо те, що ці два 

мислителі сприймаються через призму світоглядного максималізму та 

всепоглинаючого бажання вирішення гострих проблем російського та світового 

буття. У їх творах дослідниця знаходить змальовування і, що найважливіше, 

занурення у безмежну і хворобливу самотність, розчарування в ідеалах, що 

проявляється як у самовідчуженні, так і у міжособистісному відчуженні 

сучасної їм людини. Що характерно, шукаючи альтернативні шляхи подолання 

та зняття відчуження загалом, і Гоголь, і Достоєвський схиляються до шляху 

віри: у їх світі Ісус повинен був стати спасінням для кожного, заповнити усі 

негаразди пов’язані із людською покинутістю та відчуженістю, а головне – мав 

дати людині надію [326, с.10]. 

До чинників, які єднають екзистенціали «самотність», «усамітненість» з 

«відчуженістю» К.Фоменко відносить ті проблемні поля, які виходять з 

контексту взаємодії людини і «великого міста»: урбанізацію, масову міграцію, 

конфлікти культурних і релігійних традицій. Яскраво проявляється і проблема 

маргіналізму, маргінальної людини, яка відчужується від звичного устрою 

життя, так і не пристосувавшись до нових умов. 

Дослідниця розглядає усамітнення, якого так часто прагне людина, ту ж 

самотність загалом, як негативні явища, хоча саму відчуженість сприймає через 

амбівалентність її статусу (позитив чи негатив), визнаючи одночасно, що це 

саме ті феномени, які схильні трансформуватися разом з людиною і ніколи не 

підуть з її життя. 

На аналіз явища відчуженості спрямовує свої дослідження і 

О.Запорожченко, який вважає, що цю ситуацію можна визначати не як 

суб’єктно-об’єктне протиріччя в системі зв’язків «особистісне-надособове», а 



навпаки – як відсутність протиріч і гомогенізація в даній системі, наслідком 

чого стає нівелювання, втрата суб’єктності [124, с.7]. О.Запорожченко прагне 

розкрити механізми відчуження через процеси самотрансцендування, як 

сутнісної потреби людини постійно виходити за межі власної суб’єктивності, 

щоб долучитися до якого-небудь сегменту соціокультурного простору. Він 

акцентує увагу на тому, що коли особистісне і надособове зливаються у 

однорідну реальність, замість гармонійного поєднання, ідентичність ризикує 

перетворитися на гомогенізацію, що позначає зникнення внутрішньої 

напруженості особистості, коли вона починає ототожнювати себе із оточуючим 

середовищем, що, у свою чергу, також може характеризуватися як 

відчуженість.  

Власне таке відчуження вважається латентним, адже не містить у собі 

явного протиріччя у системі «людина-суспільство». Сутність такої форми 

відчуження полягатиме у неможливості особистісної самореалізації у всій своїй 

багатоманітності, такому собі відчуженні від власної суб’єктивності. 

Досліджуючи філософський спадок М.Бердяєва, на проблемі відчуженості 

та її подоланні зосереджується О.Білянська, яка намагається застосовувати 

бердяєвське концепцію творчості, як основного напрямку подолання 

відчуженості людини від суспільства [47, с.7]. Дослідниця акцентує увагу на 

тому факті, що М.Бердяєв саме творчість визначає як один із основних 

конструктивних принципів у процесі життєдіяльності людини. Особливо тоді, 

коли мислитель говорить про творчість не як об’єктивацію, або надання 

особливих форм матеріальним об’єктам, а як про творчість «із нічого», як 

транцендування – духовний прорив у безкінечність [47, с.18]. Таким чином, 

О.Білянська, слідом за М.Бердяєвим, визначає акт творчості як певне 

перевтілення людини, її особливе духовне піднесення. Іншими словами те, що 

притаманно людині і розкриває її внутрішню сутність та оригінальність, 

виступає стрижневою внутрішньою основою.   

О.Льовкіна звертає увагу на те, що чинники, які зумовлюють відчуження і 

самотність необхідно розглядати лише на рівні окремого індивіда. У такому 

контексті дослідниця відзначає дисгармонійне співвідношення чуттєвого і 



розумового як наслідок розвитку цивілізації, переважання споживацьких 

цінностей у світоглядних настановах, домінування «принципу продуктивності» 

над «принципом задоволення». Через ці пункти О.Льовкіна підходить до 

проблеми загострення антропологічної кризи [186, с.140 – 141]. Так само, на 

думку дослідниці, відчуження знаходиться і в основі гносеологічної та 

аксіологічної криз. Одночасно, О.Льовкіна погоджується з тим, що на певному 

суб’єктивному рівні, відчуженість позначається не через протистояння людини 

зі світом, а як елементарна відсутність суперечностей [186, с.5], наслідком чого 

буде повне знеособлення суб’єкта.  

Одне із останніх сучасних фундаментальних досліджень проблематики 

самотності та відчуження, належить норвезькому вченому Л.Свендсену, який 

узагальнюючи вже відомі наукові надбання із даної тематики, пропонує власне 

бачення і розуміння цих явищ. Свендсен вважає, що кожна людина час від часу 

почувається самотньою, а ті, хто говорять, що ніколи не мали такого відчуття, 

страждають від недостатньої емоційності чи її порушення [280, с.18].  

Для норвезького дослідника бути самотнім не має ні позитивного, ні 

негативного значення. На його переконання, усе буде залежати від того, чи 

усвідомлює людина те, чому вона самотня. Насамоті можна переживати як свої 

найкращі, так і найгірші моменти. Але у будь-якому разі це почуття буде суто 

індивідуальним, яке відчути і пережити людина зможе так, як ніхто інший. 

Ніхто не зможе проникнути до нашої самотності чи розвіяти її. Ми можемо 

лише впустити когось до себе і тоді самотність перетворюється на товариство 

[280, с.180 – 181]. Та інші дізнаються про нашу самотність рівно наскільки, 

настільки ми зможемо її показати.    

Головний посил норвезького філософа полягає у тому, що у його 

розумінні, самотність здатна розповісти людині про її місце у світі. Ми можемо 

думати, що здатні бути самодостатніми без інших, але уся справа у тому, що з 

моменту народження, навіть з моменту перед народженням, наше життя тісно 

переплітається з життям інших людей і протягом наступних років ми 

зав’язуємо усе нові і нові стосунки, хоча і старі часто розриваємо. Без таких 

стосунків більша частина людської індивідуальності просто зникне. 



Свендсен переконаний, що людина зможе зменшити свою самотність, 

зможе навіть навчитися відпочивати у самому собі і не залежати так сильно від 

потреби визнання іншими, але самотність час від часу обов’язково 

нагадуватиме про себе. І за цю самотність ми самі повинні брати 

відповідальність на себе. Адже це все-таки моя  самотність. 

Важливим для нашого дослідження є І.Ялома, у якому він намагається 

розрізнити явища екзистенціальної ізоляції та самотності. Він виходить з того, 

що люди часто бувають ізольовані від інших або навіть від самих себе. І в 

основі цієї окремішності знаходиться ще глибша ізоляція, яка пов’язана із 

самим людським існуванням – ізоляція, яка зберігається при 

найзадовільнішому спілкуванні із іншими членами суспільства, при гарному 

знанні самого себе [372, с.400]. Для І.Ялома, екзистенціальна ізоляція пов’язана 

з прірвою між собою та іншими, а трагічність ситуації окреслюється 

усвідомленням того, що через цю прірву немає ніяких мостів, навіть уявних.  

Ялом визначає екзистенційну ізоляцію як долину самотності, до якої може 

вести безліч шляхів. Але обов’язково до цієї долини приводить конфронтація 

між свободою та смертю. Вже саме переживання екзистенційної ізоляції 

складає досить дискомфортний суб’єктивний стан, який людина не здатна 

терпіти занадто довго. Та одночасно, він говорить про те, що ізоляцію не 

можуть знищити ніякі стосунки з людьми. Кожен самотній у своєму існуванні 

[372, с.409]. Однак, навіть самотність можна розділити з іншими таким чином, 

що компенсаторним фактором у цих стосунках виступить любов. Саме з 

любов’ю людина має звертатися до інших, стійко зустрічаючи факт своєї 

ізольованості. А якщо людина починає тонути у вирі самотності, то вона 

змушена  бити тих, хто поруч, щоб не потонути остаточно у морі існування.  

Ще одне дослідження, яке характерно поєднує у собі елементи самотності 

та відчуження належить Д.Рісмену і має досить красномовну назву «Натовп 

самотніх», у якому він стверджує, що натовп складається із людей, зв'язок 

котрих один з одним перетворює його на самостійний організм. У такому 

натовпі «самотніх» люди завжди розділені, а ті ланцюжки, які їх невидимо 



пов’язують, здебільшого дратують і заважають сприймати один одного хоч 

якось.  

У такій ситуації взаєморозуміння і елементарне спілкування поступово 

заміщуються ворожнечею та відчуженістю. І парадокс такої ситуації сам 

Д.Різмен пояснює таким чином, що чимдуж затягується «єднальний 

ланцюжок», тим більше збільшується відчуженість між членами суспільства. 

Щоб було зрозуміло, дослідник проводить паралелі із вагоном метро, у якому 

чим більше пасажирів, тим гостріше ведеться боротьба за «своє» зручне місце 

[249, с.150 – 153]. Рівно так само відбувається і у колективному існуванні, коли 

кожен індивід, виборюючи для себе певні привілеї, розглядає «інших» як 

ворожу силу, яка здатна, навіть без злих намірів, обмежити наш життєвий 

простір. 

Саме тому особистість відчужується. А це означає, що людина розриває 

стосунки не лише із так званими «іншими», але і з самим собою, вона 

відмовляється навіть від себе, від тієї частини свого життя, яка відповідає за 

життєдіяльність та суспільну активність.  

М.Мовчан визначає самотність як стан людини, який виражає певну форму 

самосвідомості і демонструє порушення реальних зв’язків і відносин 

внутрішнього світу людини, а також відображає переживання своєї 

окремішності, суб’єктивної неможливості або ж навіть небажання відчувати 

адекватний відгук, прийняття себе іншими людьми [212, с.27].  

Український дослідник рухається традиційним шляхом і, аналізуючи 

феномен самотності, позначає два напрямки: позитивну і негативну самотність. 

При чому, позитивна визначається тільки як явище вкрай необхідне для 

процесу самопізнання, а негативна характеризується через стан душевної 

ізольованості. Власне, у своєму дослідженні М.Мовчан користується 

методологією Н.Хамітова і визначає самотність як чоловічу і жіночу [212, 

с.250]. Він вважає, що жінки завжди важче переносять самотність аніж 

чоловіки, хоча нам видається, що у проблематиці самотності стать не відіграє 

ключової ролі, а усе залежатиме виключно від внутрішнього особистісного 

потенціалу. 



М.Мовчан вважає, що людина сьогодення обов’язково повинна розуміти 

природу самотності. Адже, насамперед, має бути внутрішньо вільною, щоб 

сформуватися у повноцінного суб’єкта людської діяльності. Самотність нам 

необхідно навчитися сприймати як важливу і невід’ємну частину нашого буття, 

навчитися усвідомлювати її і перетворювати на усамітнення, що, у свою чергу, 

може повернути людям природність.    

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Методологічна база дослідження 

 Динаміка сучасного світу диктує людині свої умови існування і 

самотність та відчуженість набувають дедалі чітких і конкретних форм. Більше 

того, якщо ми звернемо увагу на спосіб життя сучасної людини, то зрозуміємо, 

що він характеризується низьким рівнем усвідомленості цих явищ, все 

зростаючою динамікою соціальних змін, що дозволяє відчуженості і самотності 

перебувати у, свого роду,  соціальній тіні, акцентуючи увагу на тих аспектах 

проблеми, які сприймаються і досліджуються не в якості компонентів однієї 

системи, а як самостійні явища, які не пов’язані однин з одним, які мають різні 

джерела виникнення і різні причини. А існуючі дослідження у сфері охорони 

здоров’я вказують на те, що проблема відчуженості і самотності дається взнаки 

не тільки на психоемоційному рівні, але і на фізичному здоров’ї, коли провокує 

виникнення і розвиток серйозних психологічних захворювань, поширення яких 

сьогодні набуває тотального характеру. Цікавим на нашу думку може бути і той 

факт, що проблема самотності і відчуженості не перебуває на поверхні, а 

симптоми її багаточисленні і тісно пов’язані із багатогранністю інших 

особистісних і соціальних протиріч. Адже за часто аморальною чи асоціальною 

поведінкою особи може ховатися невирішена проблема самотньої людини, яка 

підштовхує її діяти імпульсивно та не завжди адекватно.  

 Необхідно зазначити, що ті соціально-філософські підходи, які маються 

сьогодні у науковців, не можуть бути визначені як достатньо опрацьовані. 

Тому, враховуючи таку тенденцію, нашою методологічною позицією є рішуча 

налаштованість на пошук тих рис, які об’єднують, зближують різні соціальні, 

психологічні та філософські підходи; намагання розкрити їх розбіжності та 

акцентувати увагу на тому, що дозволить нам почути один одного. 

Методологічну цінність для нашого дослідження складають підходи 

Н.Хамітова у розробці проблеми самотності, а саме виокремлення внутрішньої і 

зовнішньої самотності, у якій вектором самої самотності виступає комунікація. 

Цікавими є виділені Н.Хамітовим  метаантропологічні, психологічні і 

екзистенційно-антропологічні аспекти в аналізі феномену самотності [339]. Але 

нам хотілося б закцентувати увагу на тих існуючих підходах та моделях 



дослідження проблеми відчуженості і самотності, які можуть 

використовуватись у історико-філософських розробках. Чому це важливо? Як 

показує наявний досвід, самотність і відчуженість явища досить багатогранні і 

тому зачіпають одразу кілька аспектів життєвого світу людини. При цьому 

стресовий фактор, який може відчувати особа, не завжди конкретно вказує на 

наявність проблеми самотності або ж відчуженості.  

У даному випадку, цікавим буде екзистенційний підхід вивчення проблеми 

відчуження і самотності. Такий підхід позначає самотність як життєвий досвід, 

тобто це саме життя, від самого початку задана умова життя людини, яку 

неможливо ні скасувати, ні спростувати, але її можливо творчо і плідно 

використати з користю для самого себе [243, с. 55 – 56]. Прихильники 

екзистенціального підходу, як вважається, не мають схильностей до якихось 

занепадницьких поглядів чи настроїв, скоріше навпаки, у своєму розумінні 

відчуженості і самотності вони схильні до того, що самотність стимулює 

людину до творчої діяльності, до творчого ставлення до реальності. Власне 

кажучи, це говорить про те, що ніяка передвизначеність людської самотності не 

може позбавити людину можливості бути і відчувати себе задоволеною, так 

само як і почуватися щасливою.  

Самі ж екзистенціалісти пов’язують розвиток життєвого простору людини 

зі становленням усвідомленого ставлення до власної самотності, тому саме 

розуміння самотності визначає характер взаємовідносин із зовнішнім світом. 

Адже людина одночасно відчужує себе як від природи, так і від інших людей. 

Той, хто не здатен приймати таке відчуження або відмовляється зробити це, 

шукає порятунок у ілюзорному уявленні про те, що самотність це результат 

свідомого вибору, або ж, що самотності як такої, не існує взагалі.  

Усвідомлене прийняття самотності здатне призвести до того, що людина 

починає замислюватися про пошук контакту з іншим; і, власне, це може бути 

такий контакт, який дозволить зрозуміти іншу самотність і через це збагнути 

самого себе. Тут необхідно зрозуміти, що у межах екзистенційного підходу 

важливим буде не так сама самотність або відчуженість, а пошук можливостей 



її подолання через встановлення контакту двох «Я». У М.Бубера, наприклад, це 

називається сферою «Між» [55, с. 297].  

 Ми повинні зрозуміти, що, власне, не сама по собі самотність пригнічує 

людину. Факт втечі від самотності робить її слабкою і незадоволеною. У цьому 

екзистенційний підхід перегукується з феноменологічним. Тобто, проблема 

самотності тісно пов’язується із проблемою усвідомлення. З позицій 

феноменології самотність і відчуженість вносять якісний розлад у систему 

життєвих цінностей людини. Власне, вони не руйнують саму систему, але вони 

спроможні вплинути на функціонування системи, на характер суб’єктивних 

переживань [369, с.101]. У цьому контексті самотність як переживання 

перетворюється на самотність як самоусвідомлення.  

 Феноменологічний підхід демонструє, що такі прояви як реакція на 

самотність, характер переживань цього стану являють собою, насправді, нові 

можливості розвитку життєвого простору особистості; демонструють нові 

виклики, результати яких ми не можемо розглядати за традиційною шкалою 

«добре-погано». Таким чином, розширяються сенсові кордони самого поняття 

«самотність». Воно вже не сприймається як суто особистісне явище, бо 

самотність – це і форма самоусвідомлення, і надособистісний процес.  

 У контексті феноменологічного підходу часто вирізняють кілька моделей 

або рівнів самотності і відчуження: культурну, соціальну, космічну та 

міжособистісну [260, с. 21 – 51]. Приклад культурної самотності яскраво 

демонструється на існуванні почуття відірваності від власного 

етнонаціонального середовища, що зустрічається у емігрантських колах. Для 

російської інтелігенції першої половини ХХ століття це дуже характерне 

явище,  адже величезна кількість представників російських еліт опинилися в 

еміграції у наслідок революційних подій 1917 року і громадянської війни. 

Особливістю даного типу може вважатися наявне почуття відчуженості від того 

культурного спадку, який від початку був невід’ємною часткою їх способу 

життя. Еміграція може тяжко переживатися ще й тому, що людина, у такій 

ситуації, немає елементарного доступу до «своєї» громади. Практично, існує 

тільки примара, міраж, якась безформна, збита на поверхні місцевих стосунків 



піна, за якою неначе знаходиться справжня жива вода, але варто лише 

заглянути у середину і розумієш, що ніякої води, насправді, не існує – навколо 

сама порожнеча [5, с.333]. У такій ситуації людині нікуди подітися, ніде 

заховатися, і у першу чергу, від самої себе, ні до чого доторкнутися, щоб знову 

набути внутрішньої сили. Якщо комусь і вдається організовувати і 

підтримувати якісь «гуртки за національною ознакою», то відсутність притоків 

духовної енергетики дуже швидко даються взнаки. Думки, ідеї, почуття 

крутяться по колу і варяться самі в собі, не проростаючи і не даючи ніяких 

плодів.  

 Культурні відмінності часто можуть приховувати соціальний та 

міжособистісний зв'язок. Достатньо складні приклади самотності можуть 

проявитися неочікувано, так як у сім’ях виявляються наявні розбіжності у 

поглядах між представниками кількох поколінь. Звідси і споконвічна проблема 

«батьків і дітей», яка яскраво представлена у філософсько-літературній 

спадщині досліджуваного періоду, зокрема у творах Ф. Достоєвського, 

Л.Толстого, В.Короленко та інших.  

 На відміну від самотності, яка викликана культурними відмінностями, 

соціальна самотність передбачає сильне емоційне переживання власної 

виключеності із суспільних відносин. Людина розглядає сама себе як вигнанця. 

У даному випадку можна говорити про відкидання ролі індивіда, неможливістю 

навчатися в університеті, одружитися через поведінку, класову приналежність, 

яка є небажаною у даній соціальній сфері. 

 Існує величезна кількість прикладів, які характеризують соціальну 

відчуженість і самотність. Власне сюди відносяться ті, хто був виключений або 

витіснений із соціальних груп; їх клеймлять як злочинців, невдах. Це ті самі 

«зайві люди», які представлені у Ф. Достоєвського, А. Чехова, В.Короленка, В. 

Розанова та інших. У цьому ж контексті можливо розглядати і одну з 

ментальних рис традиційної російської літератури – проблему «маленької 

людини», дрібного державного чиновника, який ясно усвідомлює свою 

дрібноту і усвідомлює свій скромний соціальний статус (А. Пушкін, М.Гоголь, 

Ф. Достоєвський та інші) 



 Дещо складнішим за своєю структурою буде приклад моделі космічної 

самотності, яка є досить дієвою при позначенні трьох різноманітних форм 

сприйняття особистістю самого себе: сприйняття людиною себе як цілого, 

усвідомлення себе у зв’язку з буттям і віра в унікальність власної долі. 

Космічна самотність не потребує широкого ведення природи, так як у 

загальних рисах може характеризуватися дещо меншими масштабами. Але саме 

космічна самотність може визначатися у вигляді спорідненої форми 

переживання самовідчуження, коли людина усвідомлює, що у її житті відсутній 

один із важливих аспектів її особистості і, що розвиток одного «Я» 

викреслюється іншим [20, с.173].  

 Прояв цього аспекту самотності іноді здатен набувати форм суму за своїм 

дійсним «Я», яке все ще не реалізоване або вже невідворотно втрачене. У таких 

випадках, деякі люди вважають, що кожен із нас є своєрідним островом, який 

ізольовано від усіх інших в суті свого існування і, навіть, може бути 

відчуженим від самого себе [260, с.36]. 

 Характерний приклад космічної самотності знаходить своє відображення 

у релігійній сфері і виливається у відчутті покинутості Богом. У цьому 

контексті один з найяскравіших криків космічної самотності пролунав від Ісуса 

Христа під час розп’яття [Мт. 27:46] та міститься у одному із псалмів [Пс. 

21(22):2]. 

 Досить цінним у вивченні проблеми самотності і відчуження може бути 

когнітивний підхід. Власне основні принципи когнітивного підходу 

ґрунтуються на тому, що самотність та відчуженість розглядаються як досвід 

негативного емоційного переживання, який людина осмислює і оцінює як 

такий. Тобто, самотність чи відчуження переживаються людиною самостійно і 

визначаються в результаті тривалого когнітивного процесу, у ході якого 

аналізується цілий комплекс емоцій, мисленнєвих дій та моделей поведінки. 

Самотність відчувається як самопочуття, яке підлягає впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників. На процес виникнення чи розвитку почуття самотності 

здатні впливати певні суб’єктивні оцінки, суб’єктивні системи стандартів і 

соціальних вимог («потребность соответствовать» як у А. Чехова) 



 Як наслідок маємо те, що суб’єктивність у оцінюванні призводить до 

утруднюваності визначення самотності у часі, а отже, впливати на людину, яка 

вважає себе самотньою, можливо за допомогою різноманітних переживань. І 

тим не менш, досвід самотності, не є виключно суб’єктивним переживанням, 

існування якого обумовлюється певними соціальними або психологічними 

факторами [369].  

 Важливим у контексті нашого дослідження може бути метод 

інтерпретації, який ми можемо розглядати як один із основних, адже мова йде 

про методи роботи з текстами як тих мислителів, які звертаються до проблеми 

самотності і відчуженості, так і тих мислителів, життя яких саме по собі може 

бути прикладом втілення цих екзистенціалів (П.Чаадаев, М.Гоголь, мислителі 

1920-1940-х років). Ми виходимо з того, що будь-який факт може розглядатися 

у своїй відкритості до величезної кількості змістів, а головне, що він існує у 

конкретному смисловому полі. І, у даному випадку, інтерпретація буде 

перебувати у тісному взаємозв’язку із біографічним методом, що у свою чергу 

перегукуватиметься із принципом історизму. Хоча історія, у нашому 

дослідженні, буде розглядатися виключно як допоміжна дисципліна. І її 

допоміжний чинник буде виявлятися хоча б у тому, що на тлі відомого 

загальноісторичного процесу ми поєднуємо історико-біографічні факти з 

філософським осмисленням історико-філософського процесу [270, с. 4 – 5].  

Будь-яке історико-філософське дослідження не можливе без застосування 

методу компаративного аналізу текстів мислителів, які формуються у прямі чи 

пасивні діалоги з читачем. А, як відомо, діалог з іншим мислителем, не важливо 

це філософ минулого чи наш сучасник, є головною формою розвитку усіх 

філософських систем. 

Компаративний контекст проявляється ще й у тому, що у своєму 

досліджені ми неодноразово торкатимемося теми взаємодії, або навіть 

взаємовпливів філософського дискурсу і літератури. Розставляючи такі 

акценти, хотілося б наголосити на тому, що на нашу думку, література може 

бути джерелом філософствування, але при цьому філософія осмислює 

літературу. Це призводить до формування особливих дисциплінарних утворень, 



які мають здатність якісно переосмислювати і перебудовувати саму практику 

писання і практику філософствування. Але одночасно ми розуміємо, що 

сучасність не надає нам підстав виводити який-небудь спільний знаменник під 

літературою і філософією.  Адже  існують такі  літературні практики, які будуть 

дуже близькими до філософії і неначе з нею зживатимуться, але існує і 

величезна кількість філософських практик, які будуть так само близькими до 

літератури. О.Лосєв, визначаючи загальні формальні особливості російської 

філософії, у якості одного із важливих її компонентів відмічав саме художню 

літературу [179, с.70 – 73]. Він вважав, що так як російська філософська думка 

тісно пов’язана із дійсністю, то вона часто виступає у вигляді публіцистики, яка 

бере свій початок у загальному дусі часу, разом із усіма його позитивними і 

негативними тенденціями, з усіма стражданнями і трагедіями, радостями і 

печалями.  

У тісному зв’язку із такою строкатістю російської філософії знаходиться 

той факт, що художня література є справжньою скарбницею самобутньої 

російської філософської думки. В прозі М.Гоголя, творах Л.Толстого, 

Ф.Достоєвського та інших, часто розробляються основні філософські проблеми 

у їх специфічній, виключно практичній, орієнтованій на життя формі. І ці 

проблеми вирішуються тут так, що знаючий та уважний читач зможе назвати 

такі рішення не просто «літературними» чи художніми, але і філософськими. 

Власне, зближення літератури і філософії відбувається у моменти розуміння 

історичних і соціальних контекстів, які можуть бути пов’язані із деякими 

катаклізмами. Як приклад, можна навести тих самих сюрреалістів, які 

зверталися до психоаналізу – маємо І світову війну, дискусії про бідність поезії 

та ширення практик arte povera – ІІ  світова війна тощо. 

В будь-якому разі нам необхідно  враховувати те, що  існує професійний 

літератор, існує професійний філософ і вони можуть визначатися, в першу 

чергу, інституціонально: літератори легітимізуються іншими літераторами, 

філософи – іншими філософами. Цей самий стан можемо визначити і по 

іншому: професійний літератор – той, хто знає, або ж хоча б має уявлення про 

те, що і коли відбувається у сфері літератури  і використовує це у своїй 



практиці, а професійний філософ буде так само той, хто усвідомлює і 

співвідносить себе із загальним контекстом світової філософської думки. При 

цьому філософ може досить вільно звертатися до літературної проблематики, а  

письменник так само вільно почувається у філософському середовищі. І їм, для 

цього, немає ніякої потреби проходити додатковий літературний чи 

філософський курс відповідно. Письменник може вільно почуватися поза 

філософською традицією, вільно використовувати праці М.Бубера, наприклад, і 

при цьому ніколи не тримати у руках ні Канта, ні Гегеля. І філософ так само, 

може звертатись до романів Ф. Достоєвського чи М.Гоголя, знаходити у них 

щось важливе для власних конструкцій, але при цьому йому не потрібно 

досконало вивчати  і знати усю історію літератури ХІХ століття. 

Література,  як така, ніколи не прагнула ні до якого знання, на відміну від 

філософії. Це при тому, що філософія, як будь-яка сфера культурного 

виробництва, спрямована на нові смисли і конструктивний опис тих смислів, 

які вже існують. 

Важливим компонентом діалогу філософії і літератури буде існування 

спільного для них дискурсу мови і тексту. У літературному процесі осмислення 

мови починається тоді, коли існує намагання його якось видозмінити. А такі 

дослідження обов’язково будуть включати у себе порівняльний аналіз 

різноманітних висловлювань, які традиційно можуть розглядатися як 

філософські, з іншими типами мовлення – як то художнє або ж наукове. 

Філософія завжди перебувала у ситуації находження перед істиною і 

одночасного її пошуку. Тільки з часом змінюється ставлення філософії до мови. 

І якщо класична філософія розглядала мову як найнадійніший засіб, який би 

транслював істину, то сьогодні, за висловом Т.Адорно, філософський інтерес 

зміщується у бік вияву неконцептуального в контексті, репрезентації «повного 

не редукованого досвіду в серцевині концептуального міркування» [374, p.13]. 

Це може означати втрату філософським дискурсом тих властивостей, які 

зближали його із чистою наукою та набуття якостей художньо побудованої 

мови, до якої не застосовується процедура верифікації. І тому цілком 



природнім буде те, що взаємодія філософського і літературного дискурсу 

видаватиметься цікавою і актуальною. 

Така актуальність буде тим більше закономірною, якщо ми 

розглядатимемо цю проблему у світлі яскравих соціально-культурних процесів 

ХІХ-ХХ століть, які можуть тлумачитися як дискурс на зближення філософії і 

літератури, а можливо, і як взаємодія стійких і достатньо самостійних 

елементів. 

В будь-якому разі, коли мова ведеться про контекст поєднання, нам 

важливо чітко визначатися, що саме ми поєднуємо і що із цього нам 

достеменно відомо. 

Можна визнати, що наявний інструментарій дискурс-аналізу в умовах 

необхідної історичної контекстуалізації дозволяє, не заважаючи філософській 

герменевтиці, досліджувати певні специфічні умови, при яких який-небудь 

вислів створюється і сприймається у подальшому як філософський. Але, як 

зазначає А. Корчинський, поняття «дискурс» буде значно ширше, аніж поняття 

мови, тексту або стилю як відповідних характеристик вислову [корч.]. Такий 

підхід, окрім усього іншого, дає можливість бачити те, що факт використання, 

наприклад, поезією філософських термінів або філософією – образних 

характеристик, взаємні стилізації, не знімають існуючих відмінностей між 

літературою і філософією на рівні дискурсу. І для цього неабияке значення має 

саме релігійно-орієнтована російська філософія ХІХ – початку ХХ століть, яка 

представлена В.Соловйовим, М.Бердяєвим, Л.Шестовим, В.Розановим, 

П.Флоренським, о.С.Булгаковим та іншими. Тому філософування такого штибу 

– це не тільки пошук мови філософування, але і пошук нових міфопоетичних 

засобів для філософського осягнення надраціональних сутностей [див.напр. 

359], які найбільш повно засвоюються саме через призму релігійної віри. 

Враховуючи це, стає зрозуміло, чому більшість мислителів, яких відносять до 

такої світоглядної традиції, приділяють увагу саме художній літературі, яка на 

їх думку, володіє необхідними пізнавальними ресурсами для такого аналізу, 

схвалювали і навіть самі практикували зближення філософського і 

літературного дискурсу [159, с.4]. Навіть більше того, будь-які форми 



текстового і жанрового зближення філософії і літератури можуть бути можливі 

саме завдяки тому, що на даний час у межах існуючого культурного поля 

заведено ці дискурси розрізняти. 

На підтвердження такої думки, можна навести результати аналізу праць 

Ж.Дерріда російською дослідницею Н.Автономовою, яка акцентує увагу на 

тому, що родзинка філософії не зникає через контакти з літературою та іншими 

дискурсами [2, с. 327]. Вона ж, звертає увагу не лише на креативні аспекти 

інтелектуальних комунікацій, але і на особливості культурного простору, який 

буде передавати зміст філософського висновку. 

Важливо не забувати, що проблема  співвідношення і диференціації 

філософського дискурсу з літературним буде значимою не тільки для 

визначеного нами ХІХ – ХХ століття. Філософія і література взаємодіють в усіх 

епохах, лише механізми і причини цієї взаємодії будуть різними. Саме через 

призму контактів, а не ізоляції, може проявитися дискурсивна особливість 

літератури і філософії. Звичайно, що у ХІХ-ХХ століттях їх взаємодія і 

взаємовпливи можуть заходити до таких меж, що може постати питання 

«розмивання кордонів» між ними. Але сама поява такої проблеми не може 

сприйматися як певний симптом майбутнього дискурсивного синтезу. Все 

проблемне поле може пояснюватися логікою свого часу. 

Як бачимо, самотність та відчуження – це стани, які постійно присутні у 

контексті буття людини, а отже, вони можуть сміливо характеризуватися як 

«вічні» в історико-філософському дискурсі. Аналізуючи  етимологічні значення 

цих явищ ми бачимо, що зміст понять «самотність» і «відчуження» та їх 

комунікаційне наповнення часто залежатиме від мовного фону. Вони до 

сьогодні не мають якихось усталених визначень і через це часто тлумачаться 

через призму етичних характеристик «добре-погано», або ж позначаються через 

індивідуальні відчуття, одночасно протиставляючись колективному. 

Часто критерії самотності та відчуження будуть залежати від того, як 

людина зможе реалізувати себе сама у суспільстві. Але у будь-якому разі ці 

феномени будуть визначатися через ознаки позитивних і негативних факторів. 

Ми ж виходимо з того, що самостійність, на якій акцентують увагу деякі 



дослідники [259, с.76], у контексті самотності та відчуження, не відіграватиме 

вирішальної ролі. Адже відчуття власної відчуженості від інших чи тої ж 

самотності, рівно притаманне як самостійним членам суспільства, так і тим, хто 

залежить від інших. У такій ситуації важливо розрізняти кілька ключових 

позицій: 

 усвідомлене бажання людини певний час, або ж постійно жити в 

усамітненні; 

 потребу деякий час проводити на самоті, щоб визначитися із 

конкретною метою свого подальшого існування; 

 вимушену самотність, причиною якої може бути таж сама 

відчуженість як наслідок певних внутрішніх факторів. 

Особливу роль у розкритті екзистенціалів самотності та відчуження 

відіграє художня література, яка по своєму визначає їх місце у суспільстві і у 

свідомості окремо взятого індивіда. Максимально поєднуючись із процесом 

філософування, саме художній твір представляє себе як один із прикладів 

осмислення реальності, одночасно виступаючи і як спосіб подолання 

самотності самим автором, який може почуватися залишеним у власній часовій 

та просторовій площині. 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовується, що саме в екзистенційній 

площині ми можемо розглядати самотність як онтологічну подвійність людини, 

того, хто прикладає неабиякі зусилля, щоб налагодити конструктивну 

взаємодію із суспільним середовищем і, одночасно, протистояти йому. Саме в 

контексті екзистенціалізму самотність і відчуженість можуть розглядатися як 

постійні властивості людського існування. Адже екзистенційний  контекст 

підкреслює вроджену самотність людської істоти, як усталений факт. 

Екзистенційна площина схильна розглядати самотність і відчуженість через 

призму, з одного боку – трагічності людини, а з іншого – тотальної зануреності 

у рутинну буденність. Важливо пам’ятати, що історико-філософське 

осмислення явищ самотності та відчуження не може ігнорувати установку 

буденної свідомості, адже не існує ніякої іншої самотності і ніякої іншої 

відчуженості, які б переживалися особою поза повсякденним існуванням. 



Екзистенційна ситуація позначає кілька важливих рис самотності, які 

зводяться до елементарного перебування без будь-кого взагалі і перебування 

без когось конкретного. Тоді і розрізняючи самотність та усамітнення ми 

визначимо, що самотність буде характеризуватися через небажаний розрив із 

суспільством, а усамітненість передбачатиме добровільне самообмеження 

власної комунікативності. Сам аналіз станів самотності та відчуження 

приводить до усвідомлення того, що російський філософський ґрунт ХІХ – 

першої половини ХХ століть став потужним цементуючим сегментом для 

формування європейського екзистенціалізму. Неабияку роль у цьому процесі 

відіграли і художні тексти, які фактично відображали особливу потребу 

письменника у філософському відтворенні як особистісних, так і соціальних, 

гуманістичних проблем свого часу. 

Аналіз сучасної літератури, як вітчизняних так і зарубіжних авторів, які, в 

тій чи іншій мірі, зачіпали дослідження проблематики самотності та відчуження 

на російському історико-філософському і літературному тлі Срібної доби, 

демонструє справжню мозаїку із думок, версій та тлумачень цих явищ. 

Важливо те, що переважна більшість дослідників схиляється до 

неоднозначності їх як соціальних станів і необхідності враховувати особистісні 

аспекти, особливо під час оцінки позитивних чи негативних сторін самотності 

та відчуження. Принаймні саме так ці явища розглядають такі автори як 

А.Гагарін, М.Мовчан, Н.Хамітов, Л.Свендсен, Т.Денисова та інші. Переважно 

позитивні сторони у самотності вбачають М.Мамардашвілі, М.Михайлова 

(через призму мовчання), А.Хараш, М.Бердяєв та інші. Як проблему, в цій 

площині, самотність та відчуженість вивчають переважно ті дослідники, які 

основні акценти у даній проблематиці роблять на психологічні та 

психотерапевтичні сегменти: І.Ялом, У.Садлер, І.Ачилдієв, Н.Лубенець, 

Б.Міюскович та інші. 

Методологічно автор налаштований на пошук об’єднавчих тенденцій, які 

можуть зблизити як психологічні так і соціальні, філософські підходи. І у цьому 

контексті, одним із небагатьох комплексних підходів до вивчення явищ 



самотності та відчуження можна назвати метод Н.Хамітова, який сам визначає 

його як метаантропологічний.   

Через призму екзистенційного підходу самотність та відчуження 

розглядаються нами як певний життєвий досвід, своєрідна запрограмованість 

на сприйняття світу, яка не може бути скасована чи змінена, але може бути 

використана як особлива творча потенція. З цих позицій саме екзистенція 

визначає самотність як стимул до творчої активності і специфічний спосіб 

сприйняття дійсності, що саме по собі не є проблемним. А проблеми 

починаються там, де людина намагається втекти від реальності і розглядає 

самотність як певну соціальну, комунікативну невдачу. 

Сенсові межі понять «самотність» і «відчуження» допомагає розширити і 

уточнити феноменологічний підхід, який нові можливості життєвого простору 

вишукує у характері переживань цих станів. Тим паче, що і самі поняття ми 

іноді розглядаємо як феномени. Саме феноменологічний підхід орієнтує не 

сприймати самотність та відчуження як суто особистісні явища, а пропонує 

вбачати у них певну форму самоусвідомлення в суспільстві, у якій можна 

виділити кілька рівнів: космічний, міжособистісний, культурний і соціальний. 

У цих площинах яскраво проглядаються типові образи, які притаманні 

конкретному історичному періодові. Так, через призму художньої літератури 

осмислюються «зайві люди» Ф.Достоєвського, А.Чехова, В.Розанова; «маленькі 

люди» М.Гоголя чи того ж Ф.Достоєвського. 

Когнітивний підхід до аналізу самотності та відчуження характеризується 

тим, що ці стани розглядаються з позицій досвіду негативного емоційного 

переживання, ступінь якого особа оцінює самостійно. 

У контексті компаративного методу в нашому дослідженні важливу роль 

відіграє аналіз взаємовпливів філософії та літератури, що призводить до 

формування особливих міждисциплінарних утворень, які здатні не просто 

переосмислювати практику написання текстів, але і перебудовувати практику 

філософування. Така ситуація є досить важливою для підживлювання 

існуючого діалогу між філософією та літературою, особливо в умовах розвитку 

спільного дискурсу мови і тексту. 



Власне, на сьогодні у вітчизняній філософській науці ми можемо знайти не 

багато досліджень, які б приділяли увагу проблематиці самотності та 

відчуженню, а у контексті філософської традиції Срібної доби і поготів. Із 

найбільш відомих і значущих ми можемо назвати розробки Н.Хамітова, 

М.Мовчана, Н.Лубенець, О.Алєксандрової, Л.Фльорко, Б.Голоти, О.Льовкіної 

та небагатьох інших. А це вказує на те, що самотність та відчуження як 

фундаментальні проблеми ще не знайшли цілісного висвітлення в українській 

філософії. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТИНА 2 

ВІДЛЮДНИЦТВО У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ СРІБНОЇ ДОБИ 

 

Как путник в степи необъятной, безводной 

Страдает и жаждет источник найти, 

Я жажду найти огонек путеводный  

На этом пустынном и трудном пути. 

И.Суриков 

 

Важливим елементом, який у подальшому вплинув на формування цілісної 

картини самотності у мислителів ХІХ – початку ХХ століть, стало явище 

відлюдництва, яке постало на ґрунті християнської філософської традиції і 

набуло конкретних рис у період раннього руського середньовіччя. Відлюдники, 

у руській культурній традиції – це ті монахи, які віддавали перевагу 

самостійному проживанню, а не з численною братією. До речі термін «монах» 

також походить від грецького «μονος» − «один», що означає прагнення 

присвятити себе богу і намагання осягти самостійно царство небесне [289, 

с.24].  

Традиція давньоруського відлюдництва своїми коренями походить від 

першохристиянської традиції пустельництва, а також мала за кінцеву мету 

відречення від суєтного життя заради досягнення безпосереднього діалогу з 

Богом. Відречення від світського життя, усамітнене проживання десь у пустелі 

чи монастирі, викликані неможливістю у звичайних умовах повністю 

присвятити себе служінню. Хоча і в мирському житті, щоб щось зрозуміти чи 

осмислити, ми потребуємо усамітнення. Адже звільняючи людину від спокус, 

які вона сприймає завдяки зовнішнім і внутрішнім рецепторам, усамітненість 

може надати необхідну зібраність і самоконцентрованість, допомагає їй 

звернути увагу на самого себе і зазирнути в середину себе. «У мирському житті 

усе як в каламутній воді, дуже важко побачити себе, а в усамітненні, особливо в 



пустелі, як у відстояній прозорій і світлій воді, неначе у дзеркалі, людина може 

побачити і своє справжнє  обличчя, і власні недоліки»  [113, с. 35].  

Звично, з двох найвідоміших течій відлюдництва – усамітнення в пустелі і 

общинного, кеновійного об’єднання (із спільними трапезами і спільною 

працею) – найбільшою  повагою користувалося саме усамітнене відлюдництво, 

яке до того ж, було овіяне цілим шлейфом містичних легенд та переказів. І 

якщо відлюдництво келейного типу розглядалося як проміжний варіант, то 

самотній відлюдник втілював собою ідеал пустельника,був зразком праведності 

і вільного релігійного життя [78, с.160]. Як така собі маргінальна особистість, 

релігійний анархіст, пустельник з часом перетворюється на символ містичної 

сили і мандрівного способу життя. В літературу, наприклад, цей образ увійшов 

як постать блукача з посохом і в балахоні, що втілювала хвилювання 

суспільства, яке в умовах нестабільного розвитку шукало порятунку саме в 

ідеальному образі самотності. Так, цілком природно, що в житті такого блукача 

має місце і самотність, адже він – людина цілковито суверенна, не залежить ні 

від кого і ні від чого, а ті сили, що інші витрачають на соціальні зв’язки один з 

одним, він віддає дорозі. Та це не та самотність, яка переживається трагічно, а 

самотність наодинці з усім світом [107, с.45]. Блукач живе в дорозі, але не тому, 

що у нього немає можливості створити сім’ю чи мати будинок, просто для 

нього сім’я – це усі люди, а дім – уся земля.      

До того ж, саме такі відлюдники розглядалися у суспільстві як хранителі 

справжніх християнських цінностей, на відміну від образу рядових 

священників чи представників церковної аристократії, які могли зраджувати їх 

на догоду особистим інтересам чи псевдодержавницьким ідеям. Тому 

відлюдники часто сприймалися як мандрівні проповідники та ідейні 

натхненники усіляких бунтів та заколотів. Враховуючи те, що відлюдництво 

завжди залишалося долею обраних, досягнення цього ідеалу порятунку, для 

решти світу бачилося тільки у символічному вигляді: одягти перед смертю 

монашу рясу, щоб отримати  на порозі небуття досконалість відлюдників. 

Таким шляхом пішов, наприклад, Костянтин Леонтьєв. 



Шлях монашого подвижництва традиційно позначається як аскетизм. Сама 

по собі, аскеза сприймається як особливий стан людської активності, який 

відомий суспільству з давніх-давен. І якщо якесь буденне світорозуміння 

намагається вбачати у аскезі комплекс настанов на замкненість і 

підпорядкування людини жорстким межам, то навіть саме поверхове 

знайомство із аскетичною традицією здатне продемонструвати дещо інше. 

Навіть згадуючи первинне – грецьке – розуміння аскези, яке окрім методичних 

повторів, загартовування та фізичних вправ доповнюється внутрішнім 

вихованням духу та волі.  

Християнське тлумачення аскези, яке головно цікавить і нас, реалізується в 

досвіді монашества. Репрезентуючи, таким чином, зовнішні фактори аскетики 

як то замкнене життя, відхід від світу та відчуженість. Хоча у такій віддаленості 

від світу і суспільства міститься певна парадоксальна складова, яка початок 

відчуженості визначає у тому пункті, коли світ починає приймати для себе 

християнство. Тому і втечу, у такому ракурсі, ми бачимо не у відмові від 

житейських негараздів, а у потребі відходу від світського благополуччя і, що 

найважливіше, у розриві існуючих соціальних зв’язків [324, с.488]. Хоча 

необхідно розуміти, що відречення від світу і суспільства, ще не є забуттям і 

прокляттям цього світу. Тому, крайні форми аскетики не змогли перетворитися, 

навіть з часом, на канонічні, а розглядаються виключно як особистісні. А 

аскетичне бузувірство найчастіше спостерігається у сектантських чи близьких 

до єретичних рухах [175, с.217]. Тому, у світлі написаного вище, у якості 

основного завдання аскези можна визначити слідування власній природі 

відмовляючись від однолінійності, застосовуючи для цього усю свою волю і 

почуття особистої свободи. Це важливо як у монашому усамітненні так і у 

світському подвижництві. 

Аскетизм не може сприйматися як мета сама по собі, а лише я засіб до 

самовідречення і вдосконалення духу для єднання з Богом. Одним словом, 

аскетизм має за мету допомогти подвижникові зректися старої людини у собі, 

разом з усіма своїми пристрастями, для того щоб переродитися на людину 

нову. Згадується, у даному контексті Ф. Ніцше, з його відомою 



характеристикою аскези як «вирішальної хитрості ресентименту, яка дозволяє 

представити хворобу в якості гарантії можливості майбутнього спасіння». 

Огорнута стражданням, неповноцінна дійсність сакралізується, так як прямо 

може свідчити на користь неминучої власної протилежності. 

Традиційно вважається, що аскет – це людина, яка позбавлена духовно-

соматичного буття, але володіє трансформованим духовним і соматичним 

началом, яке пристосовується до наявного культурного простору [91, с. 8-9]. 

Тобто, така людина, у процесі відмови від будь-чого, намагається здійснити 

вибір якихось інших домінант, які з часом і будуть визначати її саму. І у такому 

випадку, кожна її відмова є однозначно і вибором, і згодою, бо таким чином 

аскет здійснює своєрідне збирання власної особистості, тільки у даному 

випадку – оновленої.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Старцівство та аскетизм і їх інтерпретації в філософській традиції 

Срібної доби 

Протягом усього ХІХ століття аскетична традиція на теренах Російської 

імперії зберігала певні джерела святості. Найголовніше, що це століття 

запам’яталося перш за все тими подвижниками, хто навіть до сьогоднішнього 

часу вважається за праведника і чудотворця – Серафим Саровський та Іоан 

Кронштадський, письменники Ігнатій Брянчанинов і Феофан Затвірник, старці 

Оптиної пустині Макарій та Амвросій. Усі вони пам’ятаються тим, що вчили не 

тільки словом, а головно – ділом, вчинками, своїм життям демонстрували, що 

можливе не тільки прагнення, а і досягнення [97, с.178].  

Важливою рисою можна позначити те, що на ідею відлюдництва у 

російській релігійно-філософській традиції накладається своє уявлення про 

всеєдність через самотність. Власне це має означати, що розуміння того, хто 

страждає повинно проходити через його страждання; він повинен пережити 

самотність, для того, щоб зрозуміти відчай самотньої людини, яка сама 

змушена нести не легкий хрест самотності [195, с. 56]. Хоча необхідно не 

забувати і те, що відлюдництво у російській філософській традиції 

розглядалося швидше як явище більше негативне аніж позитивне. Часто увага 

зверталася на те, що усамітнення загрожує перетворитися на втечу від боротьби 

із пристрастями. Тому самітник, який намагався в пустелі позбавитися від 

негативного впливу світських насолод і там, зовсім не очікувано навіть для 

себе, міг піддатися їх згубному впливу. Неможливість самому хоч якось 

протистояти різноманітним спокусам в усамітненні, покладалася на неробство і 

елементарну бездіяльність самих відлюдників, що характерно суперечило самій 

суті аскетичної традиції. І це кардинально відрізняло російську аскетичну 

традицію від ранньої єгипетської чи палестинської, які у своєму ісихазмі 

прагнули максимальної усамітненості та ізольованості, які паралельно 

поєднувалися із духовними практиками, що не могли повністю замінити 

свідомість. 

Можливо саме тому, основний вплив на мислителів ХІХ століття справила 

ідея російського старцівства. Сам по собі інститут старцівства починаючи від 



періоду Київської Русі відіграв особливу роль у практиці усамітненого 

подвижництва. Явище російського старцівства було новою формою 

стародавнього інституту відлюдництва, яке містило у собі характерні самобутні 

риси [368, с. 220].  

Старцівство передбачало поєднання самотності та відлюдництва з тісною 

духовною взаємодією між двома монахами: старцем, який виконував роль 

наставника і брав на себе повну відповідальність за «душу» учня [289, с. 58] та 

послушника, який зобов’язувався відректися від власної волі, від думок і 

бажань, повністю  підпорядкувавши себе наставникові. Прикінцева мета 

полягала у перетворенні послушника на подвижника, при тому, що відірваність 

від світу часто зберігалась, так як старець і послушник могли жити  у схимі, 

відірвано від інших людей і від монахів у тому числі.  

Послух – це важлива практика повного подолання обтяжуючого 

соціоморфізму. Він працює у двох напрямках: відсікання внутрішнього 

свавілля і виховання здатності чути. У той час, коли перший напрямок 

покликаний звільнити послушника від випадковостей власного, особистого 

досвіду, спрямовуючи на вивірений із церковним досвідом вимір, одночасно 

попереджаючи про недопустимість надмірного усамітнення, то здатність чути 

протистоїть пасивній підлеглості. Послух обов’язково передбачає два важливих 

чинника: мінімальне привнесення себе при максимальній присутності себе 

[175, с.223]. І це ніяка не пасивність і не стражденність, а, швидше за все, 

незалежність від зовнішніх і внутрішніх вражень, відсікання усього 

випадкового, вихід із самозабуття, а отже – віднайдення самого себе. Тому 

увесь сенс послуху полягатиме саме у очищенні і пильності, які протистоять 

заполоненності світом, сонливості та розгубленості.  

Важливою рисою самотності у схимі можна виділити те, що у даному 

випадку самотність допомагає внутрішній духовній діяльності, а зовнішні 

чинники і почуття виводить на другий план, а то і взагалі знівельовує їх. 

Своєрідною особливістю російського старцівства, на відміну від західної 

традиції відлюдництва, є поєднання суворого подвижництва і усамітненості із, 

так званим, дієвим началом. Старці могли активно спілкуватися із простими 



людьми, виступати їм в ролі духовного наставника і помічника, бути таким собі 

живим прикладом справжнього християнського подвигу. А парадоксальність 

ситуації у руській релігійній філософії, в цьому напрямку, полягала у тому, що 

у старцівстві гармонійно поєднувалося два абсолютно різних, навіть 

протилежних начала: свій авторитет і духовну велич старець набуває шляхом 

усамітнення, але залишаючись на самоті, він встановлює таку плідну форму 

контакту, взаємодію аскетичної традиції, яка допомагає тримати живий зв’язок 

із людьми, з тими, кому потрібне його слово, порада і духовна підтримка. 

Саме у такому контексті змальовує старця Зосиму Ф. Достоєвський [108, с. 

30], коли говорить, що старець – це той, хто бере вашу душу, вашу волю у свою 

душу і свою волю. Достоєвський вважає, що обравши собі старця людина 

відрікається від свого «я» і передає йому усього себе у повну покору з 

максимальним самовідреченням. Таким чином зрікаючись себе, людина 

цілковито зливається з наставником. Вірогідно, що Ф. Достоєвський знав із 

власного досвіду про те, що він  писав. Адже далеко не останню роль у його 

творчості відіграли тривалі бесіди із старцем Амвросієм, монахом Оптиної   

пустині, які мали місце у 1878 р., і як вважається, по своєму вплинули на 

формування зовнішнього фону «Братів Карамазових».  

Сам Достоєвський жодного разу ніде не написав про свій досвід 

спілкування зі старцем Амвросієм, але за нього це зробила дружина, Анна 

Григорівна, яка у своїх спогадах одним абзацем зазначила, що повернувся із 

пустині він дуже спокійний. З його слів, зі старцем він говорив два рази, і виніс 

із тих бесід глибоке враження [278,  с. 703-704]. Через деякий час стало відомо і 

те, яке враження справив Достоєвський на старця. А він сказав коротко: «Це 

той, хто кається» [232, с.73]. Можливо для сторонніх такі слова могли 

видаватися як своєрідна похвала і вияв поваги. Та, судячи з сього, у 

Достоєвського повного відчуження від власної волі заради послуху не 

відбулося. Але трапилося те, заради чого мислитель і відправився у цю 

мандрівку до Оптиної пустині – реальний і живий схимник  Амвросій, допоміг 

сформувати образ ідеального монаха старця Зосими. Усе, що Достоєвський 

відчув і побачив у житті Амвросія, він вклав у Зосиму. 



Саме цей старець-відлюдник у Достоєвського сформується у людину, яка 

щиро позбавлена лукавства, не сприймає показного політиканства, гостро 

відчуває і реагує на фальшиве благочестя.  Здавалося, що такому відлюднику і 

довіритися можна! Та все ж, самому Достоєвському впевненості це не додасть, 

він як і раніше відчуженість від власної волі і внутрішньої сутності називатиме 

«страшною школою життя», не довіряючи нікому остаточно. Він  вважатиме, 

що це випробувана тисячоліттями зброя для морального перенародження 

людини від рабства до свободи і внутрішнього самовдосконалення, вона може 

кінець-кінцем перетворитися на зброю гостру з обох боків і призведе замість 

смиренності  і остаточного самоконтролю, навпаки, до вищого ступеня 

гордовитості, тобто до пут, а не до свободи [108, с. 31-32].  

Як діє ця зброя Достоєвський, у своєму творі, продемонстрував яскраво, 

хоча змальований ним старець Зосима, що мав душу світлу та прозору, 

реальними оптинськими монахами був визнаний неправильним, а його слова 

неправдивими [278, с. 706-707]. Хоча, що ж у тому образі неправильного чи 

неправдивого? Завжди у суспільстві побутувало переконання у тому, що 

монахи та іноки загалом нероби, черевоугодники та волоцюги корисливі. Сам 

Достоєвський цього і не спростовує, але відзначає, що багато серед них і людей 

смиренних, богобоязких, які прагнуть усамітненості і полум’яної молитви у 

тиші. Саме такі самітники і мовчальники у подальшому стануть тим рятівним 

колом, яке врятує народ від погибелі і занепаду. Адже вони у своєму 

усамітненні зберігають не що інше, як образ Христа і продемонструють його 

світові тоді, коли остаточно занепаде правда цього світу [108, с.316 – 317]. 

Корінь зла мислитель вбачає у тому, що люди розуміють свободу як 

примноження і задоволення швидкоплинних потреб чим спотворюють свою 

істинну природу. Живуть лише для заздрощів один до одного,  плотських 

задоволень та елементарного чванства. Тому немає нічого дивного, що замість 

свободи вони потрапили до рабства, заміть служіння людському єднанню вони 

служать від’єднанню і ще більшому усамітненню. А в усамітненні, яка їм 

потреба до потреб цілого. Найбільше, чого таким чином накопичили люди – 

речей матеріальних, але радість і задоволення справжнє втратили. А інокові 



часто дорікають його усамітненістю, неначе пішов він на цей крок, щоб,у 

першу чергу, себе врятувати, а братське служіння полишив. Але хто з них 

більше братів своїх любить – це спірне питання. Адже усамітнення не скільки у 

іноків, стільки у інших, хоча вони часто цього і не помічають. «Если же народ в 

уединении, то и мы в уединении» [108, с.318].    

Оригінальний підхід до розуміння суті старцівства та відлюдництва, як 

його невід’ємної риси, сформулював Костянтин Леонтьєв, який достатньо 

скептично висловлювався щодо ідеалістичного бачення цього явища, 

наприклад, тим самим Ф. Достоєвським [172, с. 218], апелюючи навіть до 

сатиричних форм. Можливо іронічний сміх оптинських монахів над образами 

Достоєвського, який чув К.Леонтьєв і не без задоволення описував, так само 

був частиною «реалізму справжнього життя». Адже важко навіть припустити, 

щоб спостереження і переживання людини, яка прожила в монастирях кілька 

років безвиїзно в якості відлюдника, яка на кінець життя прийняла постриг під 

іменем Климент, не мали ніякого стосунку до того, що і є справжньою 

реальністю. 

Власне сам К. Леонтьєв виходить з того, що кожен, хто стоїть на шляху до 

усамітнення, по своєму сприймає його і потребу в ньому. І якщо вже говорити 

про так званий ідеал вищого відречення, то він, одного разу засвоєний, по 

різному відображатиметься на якихось особистих життєвих смаках чи сімейних 

правилах [172, с.126-127]. Одна із найважливіших рис, якій може навчити 

старець, так це не соромитися власного страху перед Богом, не боятися 

зізнатися у цьому навіть самому собі. Можливо у цій тезі можна побачити і 

особисту драму К. Леонтьєва, цю «самотню і нікому не відому людину, яка 

багато у чому передвизначила Ніцше» [33, с.4]. Адже він усе своє життя 

проторував шлях до Христа,  сповідував його, говорив з ним, став таємним 

монахом, по кілька років усамітнено жив у Оптиній пустині, знайшов і 

вивернув власне єство, фактично світ прокляв, але Христа так і не зрозумів 

[203, с. 28]. 

Для К.Леонтьєва монашество складається у постійну боротьбу містичного 

з пристрасним і розглядається через призму естетизму. Проживаючи серед 



монахів, він переконався у тому, що їх сердечна боротьба просто переповнена 

драматизму і внутрішньої поезії, хоча щодо поетичності монашого життя з ним 

багато хто посперечався б, наприклад той самий Ф.Достоєвський. Усамітнення 

загрожує то внутрішньою гордістю, то зневірою, а то і взагалі відчаєм. Та й 

життя у монастирі здатне породжувати марнославство, заздрість і гнів. Скрізь, в 

усьому має місце моральна небезпека [80, с.242], а добросовісного монаха 

постійна внутрішня боротьба буде переслідувати усе життя. Хоча, одночасно, 

Леонтьєв дуже гостро переживає орієнтованість монашества на потойбіччя, але 

доводить, що особисте обживання смерті, особистісність помирання, його 

оживання у монастирському побутуванні є вищою формою морального буття, 

краси і самої справжньої життєвості.  

Власне, можна говорити про те, що російська філософська думка другої 

половини ХІХ ст., схилялася до розгляду проблеми самотності та відчуженості 

деякою мірою опосередковано. Самотність – це переважно таке собі відхилення 

від норми, поняття абсолютного індивідуалізму і неприйняття ідей єдності. 

Російська філософія ХІХ – початку ХХ століть перебуває у ситуації постійного 

пошуку синтезу індивідуального та суспільного, чогось зовсім інакшого, аніж 

те, що пропонував, з одного боку, західний індивідуалізм, а з іншого 

характерний місцевий колективізм. Десь на цій вісі перебувала і ідея 

російського християнського старцівства, якою цікавився і Володимир 

Соловйов. Він вважається ключовою постаттю в історії російської філософії. 

Адже саме в його працях намітилося специфічне гармонійне об’єднання ідей 

спільності та єднання з індивідуалістичною філософією Західної Європи. Саме 

так змогла сформуватися ідея об’єктивно даної єдності космосу, природи, 

людини і Бога; єдності життя, історії та пізнання у його ідеях метафізики 

Всеєдності і Боголюдства. З творів Вол. Соловйова можна починати відлік того 

інтелектуального розквіту, який прийшовся на початок ХХ ст. і надав руській 

філософії статус оригінальної традиції, яка по своєму з часом, могла впливати і 

на розвиток західноєвропейської філософської думки [114, с.179]. 

Соловйов розглядав людство як духовно-матеріальну єдність людей, як 

всесвітню форму єднання матеріальної природи з божеством, або ж особливу 



форму сприйняття божества природою [294, с.568]. Він критикує індивідуалізм 

християнства за спотворення сутності християнського Одкровення. З цих 

позицій своєрідний скепсис у нього проглядається і до старцівства. І якщо, 

наприклад, подорожуючи з Достоєвським до Оптиної пустині, для останнього 

воно розкрилося як внутрішня потреба, то для Соловйова подорож була просто 

цікавою. І навіть у мотивації Достоєвського він вбачав прагматичний 

літературний підтекст. Принаймні про це він пише у листі до К. Леонтьєва: 

«Достоєвський спеціально їздив до Оптиної Пустині минулого літа заради 

перших частин свого роману» . Можливо тому і бесіди зі старцем Амвросієм не 

принесли задоволення нікому з них, а старець, за окремими свідченнями, 

відгукнувся про Вол. Соловйова як про людину, яка не вірить у життя після 

смерті [278, с.704]. Вол.Соловйов про Оптину пустинь взагалі не сказав 

жодного доброго слова. С.М.Соловйов вважав, що негативна реакція Амвросія 

була викликана відчуттям того, що Вол.Соловйов перетворювався на такого 

собі апологета папської непогрішимості [296, с.201]. Та навряд чи оптинський 

старець серйозно розумівся на міжконфесійних догматах, а тим паче на їх 

формулюваннях, хоча складно було мабуть не помітити відсутність у 

мислителя смиренності і «страху Божого». Нам імпонує позиція А.Лосєва, який 

усе ж характеризував Вол.Соловйова як глибоко віруючу людину, але окрім 

того, звернемо увагу і на те, що він завжди залишався «інтелектуалістичним 

систематизатором віри» [179, с.262]. Своє ставлення до монашества він 

висловив ще у листі до К.Романової від 2 серпня 1873 р., у якому поміж іншим 

написав: «Колись монашество мало своє велике призначення, але тепер 

прийшов час не бігати від світу, а йти у світ, для того, щоб змінювати його» 

[295, с.76].  

Соловйов стояв на тому, що обмежуючи справу спасіння якимось одним 

життям, псевдохристиянський  індивідуалізм повинен відрікатися не лише від 

світу у конкретному, тісному сенсі – як то від суспільства чи громадської 

діяльності – але від світу у широкому його значенні, включаючи усю 

матеріальну природу людини [293, с.348]. Тому самотність і відчуженість він 



інших, заради якихось егоїстичних цілей чи цінностей, розглядаються 

мислителем як бездіяльне начало, що суперечить усій християнській моралі. 

Таким чином, і самотність у В.Соловйова розглядається імпліцитно – через 

призму взаємостосунків особистості та суспільства. Вона перетворюється на 

деструктивний чинник індивідуального буття, яке протистоїть суспільному 

буттю і здатне чинити перепони колективному благу, враховуючи можливе 

конечне спасіння чи єднання з Богом. 

Кардинально відмінною від соловйовської була позиція 

В.Екземплярського, який вбачав у старцівстві особливу форму духовного 

наставництва. Екземплярський один із перших фундаментальних дослідників 

цього явища. Виходячи із розуміння самого поняття «монах» як «самотній», він 

акцентує вагу не тільки на зовнішніх контекстах, а і на порівняно іншому 

способі життя. Адже той, хто відходить від світу, перш з все шукає самотності і 

у побутовому вимірі. Багато хто з таких відлюдників з часом ще більше 

захоплювалися усамітненням і більше не могли сприймати суспільство як 

раніше, тому, зберігаючи духовну незалежність, відходили у пустелі якнайдалі. 

Як наприклад св. Арсеній. На думку Екземплярського, саме девіз раннього 

подвижництва – «Той монах, хто на спасіння ближнього дивиться так само, як і 

на своє власне» − став світоглядною основою з якої, з часом, і виросло 

старцівство[368, с.143]. 

Важливою рисою В. Екземплярський відзначає те, що старець у сучасній 

церкві і у монашому побуті зовсім не був духівником, у звичайному розумінні 

цього слова. Багато тих, кого називали старцями, не мали священицького сану, 

але у сповідуванні помислів їх авторитет тримався на цілковито особливих 

моральних стосунках і зобов’язаннях між духовним отцем та послушником. 

Безперечно, що старцівство – це чисто іночеський шлях. Відречення від 

світу, відчуження від нього, у монашому устрої частково, але істотно, може 

виражатися і у відреченні від власної волі, у обітниці послуху. 

Та говорячи про сучасне йому старцівство Екземплярський був 

переконаний, що якби хто-небудь із давніх аскетів прийшов подивитися на 

нашого (сучасного) старця, то він навідріз відмовився б бачити у ньому 



монастирського наставника, так само як і у самій обителі християнський 

монастир [368, с.224]. Головною причиною цих відмінностей Екземплярський 

схильний був вважати культурні аспекти. Адже для нього, у руському 

старцівстві знайшла своє відображення «особлива релігійна стихія російських 

монастирів». І якщо візантійська монастирська культура являла собою 

цілковиту відокремленість його членів від світу, то поезія руської 

монастирської культури не у тотальній ізольованості, і можливо навіть не у 

тому, що монастир сприймається як символ християнського життя, а ще як 

центр для народної свідомості, до якого тягнуться люди у моменти великої туги 

і печалі. І якщо, наприклад, Леонід Оптинський говорив, що найбільше у світі 

він хотів «тихенько сидіти у своїй келії на самоті, але тільки жаль до людей 

змушувала його постійно бути на людях», то цими словами він виражав настрої 

і бажання десятків інших старців [368, с.226].  

Сама по собі аскеза ще не вирішує релігійної проблеми гріха, адже це не 

що інше як максимальна концентрація  внутрішніх сил людини з метою 

заволодіти самим собою. Тому, людині потрібна і концентрація, і відчуженість, 

щоб вона змогла опанувати себе і у цьому відношенні певна аскеза потрібна в 

усьому. Це важливо ще й тому, що з цим напряму пов’язана і гідність людини. 

Вона не повинна бути рабом самого себе, своєї природи, так само як і рабом 

оточуючого світу. За висловом М.Бердяєва – «аскеза означає звільнення 

людини» [32, с.399]. Він вважає, що християнська аскеза, яка й сама потребує 

очищення від чужих їй елементів, звільняє тіло від владарювання над ним 

нижніх стихій, підпорядковуючи його духовному началу. Це може означати те, 

що аскеза, по суті, буде набуттям необхідної сили для тіла, як духовної зброї, а 

не зневажання його. Так, мислитель поділяє аскезу на позитивну і негативну.  

Позитивна аскеза – це боротьба проти гріха і гріховного рабства шляхом 

удосконалення творчого духу. З гріховними пристрастями можна боротися 

пробудженням  позитивних, творчих, духовних сил в людині, спрямовуванням 

волі на вищі цінності. Самі ж пристрасті, навіть якщо вони розглядаються під 

негативним знаком, можуть як життєвий матеріал, перетворюватися на чесноти, 

на пристрасті творчі, які своєю енергетикою служитимуть духові. 



Негативна ж аскеза прагне придушити і знищити гріховні пристрасті, не 

спрямовуючи їх на творчий, конструктивний потенціал, не пробуджуючи 

любові до позитивних творчих цінностей. У такому випадку включаються такі 

процеси, внаслідок яких людська природа калічиться. Усе це можна вважати 

результатом зневіри у пробудження в людині  добрих, духовних сил. Людина 

концентрується виключно на гріхові, усюди бачить його, і перетворюється на 

істоту, яка є ворожою самому життю [32, с.402]. 

Фактично, аскезою називають усе те, що здатна зробити людина. Вона 

може практикувати утримання від їжі, постуватися, відмовитися від 

сексуального життя та й взагалі усіляко обмежувати свої потреби. Усе це 

можна розпочати робити прямо зараз. Та не від неї залежить чи зможе вона 

бачити божественне світло, чи матиме містичний досвід спілкування з Богом. 

Містикою, на відміну від аскетики, називають те, що йде не тільки від людини, 

а ще й те, що передбачає відповідне навіювання Духу в людині. Іноді говорять, 

що в аскезі людина здіймається до Бога, в містиці Бог сходить до людини [32, 

с.408]. Але у такому векторі важливо ще відрізняти аскезу від моралі. Бо через 

аскезу людина прагне до досконалості, а через мораль, усе, що вона зможе 

зробити, виконає необхідний духовний мінімум. 

М.Бердяєв тісно пов’язує  проблему аскези з проблемою людини і робить 

це через усвідомлення гріховності. Та для нього ця проблема, в її глибинності, 

зовсім не пролягає у руслі песимістичного чи оптимістичного ставлення  до 

людської природи. Традиційні форми аскези, на його думку, тільки 

принижують людину. Гріховність людини була тим зовнішнім, від якого вона 

залежала. Їй постійно на це вказували інші, і вона сама собі вказувала на те, що 

ніяких внутрішніх сил для боротьби з гріховністю немає. Проте у дійсності, 

вплив Світлого Духу на людину, без якого вона б не змогла вести боротьбу з 

гріхом, не могла б вірити, сподіватися і є те найбільш  внутрішнє і сокровенне. 

Духовна аскеза – це концентрація, медитація і споглядання. І для того, щоб дух 

перетворився на внутрішню силу, необхідно припинити  розглядати самого 

себе як центр. Саме тому, що людина сама позбавляє себе можливості виходу  



за власні межі, вона зовнішній світ бачить як світ диявольський, 

об’єктивований.  

Аскеза повинна повернути людині її гідність, а не навпаки, занурювати у 

стан безнадійної ницості. Але так як аскеза усамітнює і відчужує людину від 

інших, то вона автоматично занурює її у саму себе. Сам же М.Бердяєв вважав, 

що людині потрібна така аскеза, яка зближуватиме її з іншими, яка б привчала  

її до спілкування, а не налаштовувала на відчуженість. Людина повинна бути 

серед інших, нести на собі тягар цього світу, бути творчо активною в ньому і, 

разом з тим, бути вільним від нього. Що ж кому як не Бердяєву про це писати! 

Адже він сам приміряв на себе саме таку аскетику: мається на увазі його 

духовний шлюб зі свою дружиною Лідією Рапп-Бердяєвою, яка в другій 

половині свого життя стала дотримуватися положень статуту католицької 

монахині [73, с.6]. І у цьому контексті подружні стосунки Бердяєва з дружиною 

носили платонічний, а можна говорити і аскетичний характер. Російський 

мислитель  дійсно ніс на собі усі тягарі світу, в якому жив, але звільнитися від 

його тиску і вимог так і не зміг. 

Аналізуючи явище старцівства дуже складно не помітити, що руське 

старцівство є елементом зовсім іншого порядку. Це інститут, який належить до 

сфери стосунків традиції з оточуючим її зовнішнім світом, соціумом. Він не 

може претендувати на тотальну універсальність, але містить у собі особливі 

риси руського ісихазму. Тобто, у його формуванні змогли проявитися 

характерні нотки руської релігійної свідомості [221, с.141-142]. Важливим 

елементом тут буде те, що саме у руосійькому старцівстві змогла зародитися 

нова, плідна форма взаємодії аскетичної традиції зі світом і, так званою, 

мирською людиною. Так  само, через призму старцівства, Семен Франк 

намагався продемонструвати світові, що не жорстокість знаходиться в основі 

руської душі, а спокійна релігійність і житейська мудрість. У короткій рецензії 

на книгу І.Смолича «Русские старцы» (1937), С.Франк характеризує старцівство 

як одне із найвизначніших і цінних релігійних явищ в історії та житті 

російської церкви. Мислитель звертає увагу на те, що старець, як особа духовно 

зріла, хоча і має можливість здійснювати супровід послушників і мирян у 



духовному удосконаленні, в церковній ієрархії все ж залишається простим 

монахом. Важливо те, що С.Франк намагається протиставити традицію 

старцівства зовнішній церковності, для якої, як завжди, ідеалом християнського 

життя залишаються пишні богослужіння, зовнішньо пафосно оформлений 

життєвий уклад і тісне зближення, а іноді навіть єднання, церкви з 

національною монархією [218, с.14]. Франк вбачав у старцях справжніх 

духовних лідерів  і розглядав явище старцівства зразком вищої духовної 

просвіти. 

Іншими словами – це специфічна форма, яка відповідає особливостям 

російського православного менталітету та його нагальним потребам. І вже у 

самій внутрішній складовій цієї форми приховано і загадку, і парадокс. Адже і 

реальний авторитет старця, і уся дійсність його служіння, повністю ґрунтується 

на тому, що старець асоціюється із справжнім зразком ісихастського подвигу, з 

тим, хто зміг досягти його істинних висот. «Ісихаст це той, хто досяг ісихії, 

внутрішньої тиші чи безмовності, той, хто слухає par exсellence.  

Він дослухається до голосу молитви у своєму серці і розуміє, що це не 

його голос, а голос Іншого, який звертається до нього» [388, p.262]. Але ж 

ісихазм – це не що інше, як священне мовчання, тобто така форма подвигу, яка 

завжди тяжіє до усамітненості. І в контексті цього важливо не забувати, що в 

практиці ісихазму мовчанка – не просто якась зовнішня стриманість від 

розмови, а ще і внутрішній стан зосередженої концентрації на Богові. Взагалі, 

важливо уміти розрізняти мовчання уст і мовчання розуму[342, с.93]. Якщо 

«мовчання уст» може розглядатися як необов’язкова, але корисна часточка 

ісихії, то мовчання розуму складатиме прерогативу того, що зветься чиста 

молитва. Cутнісно, ісихазм може розглядатися як метод богословствування 

через внутрішню молитву. За кінцеву мету ісихазм має містичне безмовне 

єднання з Богом. Звідси і пряме значення терміну «ісихія» − спокій. А вищою 

фазою заспокоєності і є стан безмовності або внутрішньої тиші [375, p.128]. 

Тому здійснюючи, відповідно до самої сутності аскези, відхід від 

суспільства, зовнішнього світу, відчужуючись від нього, руська аскетична 

традиція, у той же час, завжди відчувала свою приналежність до 



християнського світу, вона повністю у ньому перебувала і відчувала певні 

зобов’язання морального характеру. Виконавцем цих внутрішніх зобов’язань і 

стало старцівство, у якому традиція здійснювала свою самовіддачу 

навколишньому християнському світові [343, с.18-20]. Саме тип руського 

старцівства здійснював трансляцію традиції у соціальному просторі, але не у 

його повноті, а тільки у обраних етичних елементах. 

Підсумовуючи наведені вище положення важливо відмітити, що основне 

покликання аскета полягає скоріше у тому, щоб зміцнити себе через 

подвижництво, можливо навіть створити себе заново. Але аскеза не може 

полягати тільки у прагненні подвижника досягти відповідності якомусь 

абстрактному зразкові. Як нам видається, основна мета аскетичного шляху 

полягатиме у тому, щоб розкрити у самому собі образ Бога. І той шлях, яким 

рухатиметься аскет не може бути схожий ні на який інший; жодні зовнішні 

рекомендації тут не допоможуть, ніякі приписи не спрацюють. Так само, як не 

можливо досягти власної мети користуючись чужими методиками, так не 

можливо сягнути аскетичних вершин рухаючись шляхом інших. Такі шляхи 

можуть бути орієнтирами чи зразками, але кожен повинен проторювати свою 

колію самостійно. 

В історії філософії побутує досить популярний анекдот про святого 

Антонія Великого, який, помираючи, покликав до себе усіх вірних своїх учнів, 

щоб попрощатися. Один із молодих неофітів, захоплений величчю події, 

промовив: «Він (св. Антоній – примітка моя А.С.) зараз схожий на Мойсея!». 

На що сам Антоній посміхаючись відповів: «Друже мій, Господь не буде 

запитувати мене при зустрічі про те, чому я не був таким як Мойсей, але 

обов’язково запитає чому я не був Антонієм». У хасидській інтерпретації така 

історія викладена Мартіном Бубером і стосується рабина Зусі із Анаполя. При 

чому сам Бубер назвав цю оповідку «Найтяжче питання»[54, с.284]. 

Сенс і мораль таких історій зведуться у будь-якому разі до одного: на 

шляху до аскетичної досконалості немає ніякого сенсу слідувати відомим 

біографіям, важливо тільки христонаслідування, про що так часто говорять і 

пишуть той самий Ф.Достоєвський чи Л.Толстой. Це може призвести до самих 



парадоксальних результатів, що власне і відбувалося із справжніми 

схимниками і аскетами. Та не дивлячись на те, що так звана святоотецька 

аскетична традиція була представлена у ХІХ столітті багатьма подвижниками, 

вона у цей час вже не могла повністю пронизати собою наявне тло народного 

життя. Сама культура поступово підпадала під вплив секулярних тенденцій. 

Усе більшим ставало провалля між церковною та світською традицією. Навіть 

найбільш ортодоксальні православні мислителі із мирян прямували до 

християнського розуміння життя через досвід західноєвропейської освіти та її 

критики. 

Таким чином, культово-аскетичне життя являє собою практичну 

реалізацію догматики. При чому важливо те, що культове життя охоплює сферу 

ритуалів для мирян і тому, для самих учасників, може вважатися часточкою 

життя, а аскетичне життя має більш цілісне поле реалізації і саме тому, його 

зміст найбільш повно виражається у монашому житті, що власне і визначає 

переважне звертання, у цих питаннях, до аскетико-монашої традиції [175, 

с.207]. Це означає, що коли догматика складається із певних чітко визначених 

формулювань, то практична реалізація взагалі може вважатися невиразимою, 

адже має на увазі не якийсь логічний вислів, а певний екзистенційний акт, що 

визначатиме тільки одне – ті, що говорять ще не знають, а ті хто знає – вже 

мовчать. І додаткова, фактично похідна, проблема буде пов’язуватися саме із 

потребою інтерпретації цього мовчання, його основного змісту. Адже, коли ми 

намагаємося аналізувати явище аскетизму і аскетичної традиції, то важко не 

розуміти, що коли звертаєшся тільки  до текстуальної традиції, то втрачаєш 

найважливіше – з поля зору вислизає сутність монашого життя, не помічаєш 

передавання традиції не у вигляді предметних описів чи певних настанов, але в 

екзистенції безпосередньої присутності. Та й сама природа аскези передбачає 

несумісність зі словами  і будь-якою логікою, а це, у свою  чергу, вказує на те,  

що не можна брати до уваги той факт, де навіть той містичний досвід, який 

було включено до церковної традиції, не може сприйматися як той, що 

відповідає самому собі.  



Можливо наша позиція у аналізі проблеми аскези дещо відрізнятиметься 

від традиційної, але ми не схиляємося до того, щоб розглядати аскетичний 

шлях через призму самовдосконалення. Скоріше за все аскеза і 

самовдосконалення – це напрями протилежні один одному, тому що 

самовдосконалення завжди розвивається у руслі піклування про самого себе. У 

той же час, аскеза може розглядатися як самозабуття, така собі самопожертва. 

Можливо по цій причині мовчання і стає частиною аскетичної практики, бо 

воно передбачає смиренність і певну жертовність за своєю природою. І якщо 

спробувати глибше розібратися у тому, що ж таке жертва, то ми можемо дійти 

висновку, що у процесі жертвопринесення людина вільно передає нам те, що їй 

не належить і у будь-якому разі відійде від неї хоча б по тій причині, що вона 

смертна. У такому випадку увесь сенс жертвопринесення полягатиме не тільки 

у тому, що людина принесе в дар щось для неї цінне, а більше у тому, що вона 

схиляється перед Богом і змиряє свою волю зі священним ходом життя [211, 

с.233]. Тому перед Богом людина може або змиритися і прийняти Його волю, 

або ж намагатиметься бунтувати і торгуватися подібно до лермонтівських 

героїв.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Феномени мовчання та самотності в російській філософії кінця 

ХІХ – початку ХХ століть 

У тісному взаємозв’язку з темою аскетичної самотності та старцівської 

відчуженості, перебуває осмислення проблеми мовчання, як невід’ємної 

складової цих явищ. І якщо ми говоримо про те, що відлюдник самостійно, а 

головне, добровільно зголошується на ізоляцію, то обов’язковою складовою 

цього процесу буде і мовчання, яке розглядається як допоміжний фактор у 

осягненні внутрішніх сенсів буття. Недаремно деякі з них називали себе 

мовчальниками і добровільно приймали на себе обітницю німоти [144, с.88]. Це 

одночасно може бути і випробуванням, і мати за мету досягнення внутрішнього 

прозріння. Хоча можна мовчати і, одночасно, відчувати власне буття.  

Починати можна вже з того, що і сучасна людина – це переважно «людина 

мовчазна». Уся її сутність спрямовується на те, щоб реалізувати у першу чергу 

себе і свій внутрішній світ, задовольнити власні потреби. Та говорячи про 

сучасний світ, як простір систематичного контакту, ми готові визнавати, що 

людина у ньому завжди німа. Адже уже немає світу, який існує для людини, 

існує безкінечний простір у якому людина сліпо рухається у порожнечу. 

«Людина мовчазна» намагається інтерпретувати світ у самій собі. Вона вже не 

тлумач, вона споживач, який нікому і нічого вже не здатен запропонувати.  

Власне, мовчати здатна тільки людина, тільки вона може утримувати тишу 

через слово і усім своїм життям. Як вважав В.Бібіхін, європейська філософія не 

мовчить зовсім не тому, що не має поваги до мовчання. Просто говоріння, 

поряд із утаємниченим мовчанням, сприйматиметься як дерзання, або навіть 

порушення спокою [45, с.4]. Про надміру словесного мовлення багато говорять 

(!) і сьогодні, характеризуючи західну культуру через призму симптоматики, 

включаючи мистецькі інтерпретації, літературне графоманство, наприклад у 

блогосфері, різноманітні співбесіди тощо. Показово, що тема мовчання, тиші 

дуже рідко постає як предмет філософського інтересу в західноєвропейській 

рефлексії. Мовчання характерно скоріше за все для духовних практик, аніж для 

світського життя. Мудрий європеєць – це рідко коли мовчазний мислитель, він 



радше інтелектуал, можливо ерудит, який не відрізняється мовчазністю. Бути 

почутим для нього життєво важливий аспект [238, с.50 – 51].  

Це означатиме, що мовчання розглядатиметься нами як певний духовний 

стан, один із важливих способів світосприйняття і світовідчуття і, у доповнення 

до цього, як один із важливих способів комунікації і передавання інформації. 

Мовчання, як екзистенційна ситуація, здатне висловити те, про що змовчить 

світ. Ціле мереживо загадкової символіки нашої поведінки, наше ставлення до 

світу, демонструє таку форму мови, яка підкреслює наш внутрішній стан. Тому 

і важкість мовчання може виникати не від неможливості виразити себе, а від 

того, що людина не може впоратися сама із собою. У якості прикладу можна 

згадати «Братів Карамазових» Ф.Достоєвського, де кожен персонаж є по своєму 

знаковим і може виступати як автономна одиниця. Хоча у самому романі 

мовчання – це дещо більше ніж просто драматичний задум. Майже усі його 

ключові постаті, у свій час, описуються як мовчазні. І по ходу оповіді вони 

часто впадають у мовчанку.  

Філософський аналіз найбільш відомих актів мовчання в російській 

літературі, від пушкінського «народ безмолвствует»[244, с.259] в «Борисі 

Годунові» до «Silentium» Ф.Тютчева або ж семантики мовчазного Ісусового 

поцілунку у «Легенді про Великого Інквізитора», може вказувати на деякі 

спільні характерні особливості. Та найважливіше те, що в усіх випадках ми 

помічаємо двозначність мовчання. Скільки б про це не писали, але варіанти усе 

нових спроб інтерпретації завжди мають місце. І двозначність, як така, теж 

може мати доволі різноманітний ефект, що залежатиме ще й від контексту. Її 

можна використовувати, щоб розпочати діалог, або для того, щоб його 

завершити. Мовчання може мати більш руйнівний ефект, ніж будь-яке голосне 

слово. 

Досить цікавим, на наш погляд, є порівняння у романі «Брати Карамазови» 

мовчання Івана та Олексія Карамазових. Про Івана говорять, що він мовчить і 

посміхається мовчки, від чого здається розумним, але ж маємо ще його важке 

мовчання під час судового процесу. А коли Федір Карамазов характеризує 

Олексія у світлі того, що він занадто часто мовчить і забагато думає, то він 



помиляється у головному, адже за мовчанням Олексія стоїть тиша, внутрішній 

спокій, а аж ніяк не якесь там придушене обурення. У своєму містичному 

досвіді мовчання Олексій Карамазов відчуває струни усіх численних «Божих 

світів», які воз’єдналися у його душі. Тому і переживає він цю безмовність, як 

чарівне мовчання усього Творіння, а не тільки як власну, особливу емоцію. 

Із цієї позиції мовчання Івана схоже більше на наслідок психологічного 

тиску на нього. Тиску не тільки зовнішнього, а ще й внутрішнього, бо він 

приховує у собі «велику таємницю» у якій зізнатися не може навіть самому 

собі. Його брат Дмитро дає йому таку характеристику: «Брат Іван сфінкс, і 

мовчить, все мовчить. А мене Бог мучить… А що як Його немає. От у Івана 

Бога немає. У нього є ідея. Не в моєму розмірі. Але ж мовчить. Я думаю він 

масон. Я його запитую, а він мовчить. З джерела його хотів водички напитися – 

а він мовчить» [108, с.593]. Іноді говорять, що суть цієї таємниці полягає у 

існуванні самого Івана над безоднею одночасної віри і невір’я [104, с.439]. 

Тому, у Достоєвського мовчання як раз і є зразком нездатності мови висловити 

реальність у її найважливіших моментах, воно є джерелом драматичної напруги 

і прийомом, що рухає сюжет. Із цього ми бачимо мовчання третього брата – 

Дмитра Карамазова, для якого воно теж є багато у чому визначальним. 

Таємнича «мертва тиша» і «повне затишшя»[108, с.393] переслідують його. І у 

цей момент, у темряві, воєдино зливаються мовчання і повна тиша. Думки про 

мовчання постійно рояться в його голові, а особливо у моменти трагічних 

потрясінь.  

Інший трагічний персонаж Достоєвського – Родіон Раскольников взагалі 

вступає у своєрідний мовчазний конфлікт із оточенням. З одного боку, він 

«настільки заглибився у самого себе і усамітнився від усіх, що побоювався 

будь-якої зустрічі», а з іншого, Раскольников тут же зізнається, що «занадто 

багато говорить» [112, с.7]. І дійсно, він перебуває у ситуації постійного, 

напруженого діалогу, але це порожній діалог усамітненої свідомості із самим 

собою. Саме це парадоксальне зовнішнє мовчання і балаканина із самим собою, 

згідно зізнання самого злочинця і стало справжньою причиною убивства. У 

такому стані Раскольников виявився відторгнутим від самого себе і від Бога. 



Тому і зізнання у злочині, може дорівнювати воскресінню до життя, тобто 

поновленню втраченого діалогу з іншими, відновлення здатності спокійного 

мовчання. 

Як бачимо, мовчання і мова у Достоєвського існують у протиставленні 

один одному, але у ситуації, де мовчання замкнутості протистоїть мовчанню 

відкритості, вони складають діалектику мовчання і тиші. Тож необхідно 

пам’ятати, що мовчання замкнутості – це мовчання заборон і небуття. Таке 

мовчання, яке розмежовує, розділяє і відмірює, а значить лежить в основі 

наукових класифікацій і раціонального мислення.   

Мовчання, так само як і говоріння багатозначне. Як прихованість 

інформації або якась недомовленість, мовчання може позиціонуватися як один 

із елементів семантики слова, коли воно потребує вигляду замовчування. До 

того ж, мовчання являє собою і широкий простір, який дає змогу подолати 

притаманну людині обмеженість словесного виразу [161]. А враховуючи, що 

слово це, у першу чергу, засіб вираження думок, маючи на увазі пізнання через 

поняття, то реальність сама залишається невимовною і невисловленою. Ми 

говоримо і можемо думати про неї, але не маємо змоги висловлювати і 

осмислювати її саму. Семен Франк говорив у такому випадку про споглядальне 

знання, яке є по суті німим, мовчазним і невимовним знанням [329, с.317]. 

Реальність у її конкретності, тобто її металогічній єдності, незбагненна, 

хоча і не у тому сенсі, щоб вона була недоступною  для нас, або прихованою, 

щоб ми не могли про неї щось знати. Навпаки, усе наше знання виходить із цієї 

реальності і до неї ж має стосунок.  Тому, для С.Франка, споглядання і 

залишається первинним знанням, нехай навіть воно, як зазначалося, 

залишається німим і мовчазним.  

Власне до мовчання С.Франк ставився по особливому. Це помітно у тому, 

як він розуміє таку особливість людського сприйняття як Святиня, акцентуючи 

увагу на неадекватності будь-якого її лінгвістичного  позначення. Фактично, 

для С.Франка, перед лицем Святині повинна замовкнути усіляка людська мова. 

Говорити про неї прямо справа невдячна і блюзнірська. Єдине, що може бути 

адекватне святості цієї реальності – це саме мовчання. Мовчання тихе, нечутне 



і невиразне, така собі насолода самою її присутністю в нас і, одночасно, для 

нас. Схожу тенденцію мислитель помічає в «Упанішадах», а особливо у 

розповіді про мудреця, який на численні запитування учня про те, що власне є 

Брахман, відповідає цілковитим, спокійним мовчанням. Таким чином, 

намагаючись пояснити вкрай здивованому неофіту, що саме цим він 

повідомляв йому саму не висловлювану словами сутність того, про що йшлося 

[329, с.640]. Тому єдино можливе пряме говоріння може бути не про Святиню, 

а до неї. І важливо не забувати, що характерною особливістю світогляду 

С.Франка в даному контексті буде розмежування індивідуальності та 

суб’єктивності, особливо акцентуючи увагу на тому, що індивідуальності, яка 

розглядатиметься завжди у власній одиничності та неповторності, належатиме 

самостійницьке начало, яке матиме величезне значення для самобуття, а отже 

може визначатися як загально значиме. Одночасно, як говорив Семен Франк: 

«…чиста суб’єктивність, в її всезагальності буде тим, що уособлює і розділяє 

людей, тим що формує ізолююче начало безпосереднього самобуття» [329, 

с.412]. 

Важливо пам’ятати, що С.Франк намагався розглядати особистість через 

призму її безумовної одиничності, унікальності та неповторності. Але, як 

видається, ця одиничність, унікальність і неповторність не може бути 

рівнозначною внутрішній замкненості, абсолютній суб’єктивності та 

самотності. Тим не менш, підґрунтя для метафізичного оптимізму звичайно ж 

існує і С.Франк пов’язує його з ідеєю Боголюдства. І у такій ситуації  людина 

вже не може бути самотньою, божественне слово як «світло у темряві» дає їй 

надію, віру і розуміння власного призначення у цьому світі. Власне у С.Франка 

досить своєрідно співіснують християнське Боголюдство і антична героїка. 

Людині античності, на переконання С.Франка, дуже складно знайти себе у 

загальному, вона неначе розчиняється у ньому. У такому світі може панувати 

не особистість, не Бог, а тільки спрощене і розчленоване загальне. Франк його 

намагається описати як «царину пластичної краси, яка є замкненою і такою, що 

покоїться у самій собі»[328, с.141]. Хоча в античному світі і сама людина є 

ніщо, яке намагається самоствердитися і, таким чином, прагне створити своє 



особливе «так», що у свою чергу буде не буттям і не всезагальним, а 

одиничністю.  

Людина у собі є особливою формою приватності, яка не дивлячись ні на 

що, прагне тільки того, щоб залишитися у межах цієї приватності, навіть  якщо 

по своїй сутності вона буде прямою протилежністю Богові, як загальному і 

всеохоплюючому. І якщо ми будемо виходити, у даному випадку, із сутностей, 

то між людиною і Богом може бути тільки одна ситуація – ворожнеча.  Хоча 

варто пам’ятати, що людина містить у собі не тільки чисту сутність, не тільки 

чітке «так», але і суто особистісне «ні» - заперечення, яке є проявом свободи. 

На думку С.Франка у цьому і полягатиме так звана «самість» людини, її 

наполегливість, її самовпевненість і норовливість. У цьому уся сутність 

людини, вона «сама». Одне тільки не добре для С.Франка, що «сама» людина 

абсолютно самотня, вона не проговорена, відчужена від інших і змушена 

протистояти усьому – Богові, суспільству, світові. І найбільш гостріше 

усвідомлює людина свою самотність перед своїм кінцем: «… немає більш 

впертого і зарозумілого усамітнення аніж те, яке відображається на обличчі 

мерця» [328, с.141]. Дуже важливим у цьому є те, що людина, як особистість – 

це частина світу, той, хто бере активну участь у його створенні; але як 

«самість» - вона сама у собі суще, за усіма ознаками – мета етична, не сприймає 

існуючих норм і суспільних принципів. Саме таку людину подарувала світові 

античність у вигляді героя трагедії. Адже такий герой живе і помирає у 

мовчанні, навіть коли він розмовляє, то говорить не з іншими, він розмірковує 

не розкриваючи мовчанку. Та й прагне він тільки одного – безсмертя, вічного 

збереження себе, а це залишає його поза світом. 

Дещо у схожому ракурсі розуміє феномен мовчання один із найяскравіших 

представників російської інтелектуальної еміграції В.М.Лосський, для якого це 

дійство прямо пов’язується із трансляцією Священних Переказів церкви. Вже 

саму сутність цього В.Лосський і називає «мовчанням»: «В Одкровенні, − пише 

він, − містяться особливі зони мовчання; зони, які недосяжні для слуху 

пересічних людей[182, с.523]». Посилаючись на св. Василя Великого, 

В.Лосський говорить також про особливу форму переказу, неначе це якийсь 



морок, яким користується Святе Письмо і який теж є цією мовчанкою; щоб сенс 

вчення – для користі тих, хто читає – сприймався без видимої легкості і 

простоти.  

Таке мовчання Святого Письма від нього самого невід'ємне, адже 

передається Церквою разом із словами Одкровення як одна із найважливіших 

умов їх сприйняття. Фактично, це може означати те, що і мовчання як таємнича 

тиша, і темрява невидимої істини, не можуть суперечити слову Божому, а вони 

існують разом з ним. Дух так само може сприйматися як мовчання і дихання, 

без якого слово перетворюється на неживе, сухе, системне і буквене. Саме так, 

на думку В.Лосського, людина має рухатися до Бога. І якщо вона не звертається 

до Нього із власної волі і відповідно власних бажань, з повною 

відповідальністю і щирою вірою, то зцілитися від згубного  світу не зможе.  

Діяльнісна молитва починається із плачу і слова, вона призводить до 

безпристрасності і молитовної межі. Та розкривається серце до Бога у молитві 

споглядальній, молитві мовчазній. Саме така молитва є розмовою з Богом; 

розмовою, яка здійснюється утаємничено, глибоко внутрішньо. В.Лосський 

говорить про «мовчання розуму»[181, с.316 – 317], яке стає вище молитви, бо є 

станом майбутнього, коли святі, у хвилини поглинання їхнього єства Духом, не 

молитвою моляться, а здивуванням наповнюються. І таке «захоплення», 

«здивування» розуму в стані «мовчання» або спокою, часто називають 

«несамовитістю»: людина виходить зі своєї замкнутості, буттєвості і не може 

визначитися, де перебуває: чи у цьому часі, чи у «житті вічному», бо не 

належить більше самому собі, а належить Богові.  

Хоча часто виходить так, що розмова з Богом не складається і Він мовчить. 

Таку ситуацію виводить на поверхню і демонструє Леонід Андрєєв, один із 

найяскравіших мислителів і прозаїків кінця ХІХ – початку ХХ століття. Саме 

демонструє, бо містичний характер мовчання у нього немає остаточної оцінки.  

Взагалі необхідно зазначити, що мовчання, на початку ХХ століття, може 

розглядатися як одна із найголовніших світоглядно значимих тем. У цей період 

знак мовчання присутній скрізь. Мовчить влада, мовчить світ і мовчить Бог, 

який не хоче знати людину. А Л.Андрєєв, своїми творами, доторкається до 



найболючіших виразок людини: самотності, страху, до людської підсвідомої 

чорноти. Два твори Л.Андрєєва мають глибоку внутрішню спорідненість – 

«Мовчання» (1900)[15] і «Життя Василя Фівейського» (1903)[14]. Написані з 

різницею у три роки, вони неначе доповнюють один одного, продовжують 

осмислення Л.Андрєєвим трагедії життя священнослужителя, людини, яка 

втрачає родину, зіштовхується із мовчазною байдужістю Небес, втрачає віру і 

себе, а втративши – гине. Гине трагічно і страшно як о. Василь Фівейський 

(реміксований старозаповітний Йов), гине внутрішньо як о. Ігнатій.  

У «Мовчанні» показовим є все: незрозуміле мовчання доньки о. Ігнатія – 

Віри (що символічно), яке закінчується її смертю під потягом; мовчання 

дружини, яку паралізує після загибелі єдиної дитини; мовчання будинку, із 

якого втікає навіть канарка. Самотність і порожнеча поглинають о. Ігнатія, 

того, хто ще не так давно намагався театрально усім здаватися сильним, 

суворим і непохитним. Звертаючись до могили померлої доньки, а потім і до 

Бога, священик хоче почути елементарні відповіді, але «чує» тільки мовчання – 

не тишу, що важливо, а саме мовчання. Це мовчання неначе розмова, воно 

демонстративне і майже зневажливе. Таке мовчання цілковито заповнює світ 

навколо о. Ігнатія. Усю трагедійність цієї ситуації Л.Андрєєв передає так: «Со 

дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, 

потому что тишина – лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, 

кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят»[15, с.199]. Так у Леоніда 

Андрєєва мовчання перетворюється на фатальну загадку, яку до кінця 

розгадати так ніхто і не зможе.  

Мислитель демонструє такий зв'язок мовчання і самотності, де 

пов’язуються долі тих, кому за покликанням випало витягувати із безодні 

сумнівів і відчуженості інших. Попри це не люблять його героїв люди. Не 

люблять о. Ігнатія, бо у спілкуванні гордовитий і суворий, ненавидить і не 

прощає тих, хто грішив, хоча сам жадібний та лукавий [15, с.199]; не люблять о. 

Василя за те, що «служби проводив погано, був сухоголосий і часто мямлив 

так, що диякон ледве встигав за ним… Корисливим він не був, але гроші брав 

так, що усі вважали його жадібним і насміхалися позаочі. Усі знали, що о. 



Василь нещасливий, тому боязко цуралися його, вважали поганою прикметою 

навіть зустріч з ним чи звичайну розмову» [14, с.27]. Печатка самотності стояла 

на кожному з них, а глибоке мовчання стало мимоволі їх долею. 

Через цих священиків, здається, Л.Андрєєв передає свої власні страхи і 

переживання. Його герой лікар Керженцев із «Думки» – це він сам! Той, хто 

нікого у світі не любив окрім себе, а в собі любив не мерзенне тіло, а вільну 

думку і свою свободу. Та коли настає ніч, його починає охоплювати 

неймовірний жах. Він твердо стояв на своїх ногах, поки не був кинутий у 

пустелю безкінечного простору. Велика і грізна самотність проявилася тоді, 

коли мислитель, який живе, відчуває і прагне, відчув свою одиничність, 

побачив, що будь-якої миті може згаснути, неначе його і не було ніколи. 

Зловісна самотність, коли у самому собі ти відчуваєш себе як дрібненьку 

частинку. Самотній в пустелі всесвіту, і у самому собі не маєш друга.  

(виділено мною – А.С.). [16, с.498 – 499]. Божевільна самотність, коли сам не 

знаєш, хто ти, самотній, коли твоїми устами, твоїми думками і голосом 

говорять невідомі.  

Внутрішній зміст цих рядків Леонід Андрєєв повторює двічі. Вперше у 

присвяті на збірці оповідань своїй майбутній дружині А.Велігорській, яку він 

зробив перед їх весіллям 10 лютого 1902 р.: «…пустелею було моє життя, і я у 

ньому був самотній, навіть у самому собі не мав друга…(виділено мною – 

А.С.) Безмежно великим був світ, а я був один – хворе стражденне серце, 

замутнений розум і зла, безсила воля» [13, с.156 – 158]. Вдруге вкладає у 

роздуми лікаря Керженцева – трагічного Леоніда Андрєєва. Усе це говорить 

про самого письменника, як про людину із талантом напруженим, навіть 

деякою мірою незавершеним. Як відзначив Ю.Айхенвальд, складається таке 

враження, що музи одночасно і відзначили його, і образили неувагою [6, с.175]. 

Він самотній, але зміг піднятися над сірістю життя, хоча й не досяг його 

вершини. Саме тому, Л.Андрєєв знаходиться поза правдою, і можливо його 

вона зовсім не стосується.  

 



2.3 Самотність і відчуженість як складові релігійного досвіду в історії 

філософії Срібної доби 

Подібно до першого крику маленької людини при народженні, в якому 

вона самотня, подібно до останнього подиху в смерті, в якому ми не менш 

самотні, так само самотнім є і релігійний досвід людини. Це звичайно не 

означає, що людина перебуває у стані постійного розриву з Богом. Самотність 

людського досвіду не означає ні його безцерковності, а ні його 

антицерковності; вона може означати лише його необхідну, першочергову та 

висхідну форму. Весь безпосередній процес життя, його початок та кінець, 

вчинки та роздуми, все єство та доля кожного з нас – залишається 

суб’єктивними, окремими від інших людей. Кожна людина завжди залишається 

самобутньою, оригінальною та індивідуальною. Тут не можливі ніякі 

повторення, не дивлячись ні на які взаємодії. І тому кожен з нас, не дивлячись 

на постійне (свідоме чи несвідоме) спілкування, здійснює свій земний шлях від 

народження до смерті на глибокій самоті.  

Традиційно до атрибутів релігійного досвіду відносять: 

 досвід відчуття безпосередньої трансцендентної реальності; 

 знання, які позначаються якісною демонстрацією такого відчуття, 

при чому раціональне обґрунтування їх або не матиме ніякого 

значення, або ж взагалі буде необов’язковим; 

 релігійний досвід завжди невимовний і не може бути зрозумілим 

кимось поза ним самим [240, с.23]. 

Самотність релігійного досвіду унікальна перш за все тому, що вона 

набувається та здійснюється в людській душі, яка вже за способом свого 

земного існування є ізольованою. Кінець-кінцем людина постійно живе один-

на-один із самим собою. Але навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо цю свою 

душевно-духовну самотність її сутність не гасне. І рано чи пізно, але ми 

переконуємось у цьому. Не визнання цієї самотності може трактуватись як 

ознака малодушшя. Прийняття – прояв духовної мужності та сили, умова 

релігійної зрілості, джерело самостійності та цілісного релігійного характеру. І 

тут ми можемо побачити явну паралель із А.Чеховим, який констатував: «Как я 



буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноким!». Та увагу ми 

звертаємо на невидимий, але існуючий звя’зок між релігійним досвідом та 

вірою. Сучасні дослідники релігійний досвід розглядають у контексті 

механізму дії, так званої, родинної спадкоємності. Так визначається, що 

спадковий релігійний досвід об’єднує у собі релігійний суспільний та 

релігійний особистий досвід. Саме на особистому релігійному досвіді базується 

і релігійна культура, яка позиціонує себе у якості гаранту традиційності і 

акцентує увагу на постійності релігійних традицій суспільства [139, с.133 – 

137]. 

Джерело віри – релігійна очевидність. Без очевидності – взагалі не 

можливе духовне життя людини. Надзвичайна концентрація сил та стан 

натхнення відкривають  людині її духовне око і дають їй здатність вірно бачити 

Священне та дійсно споглядати Досконале. У цих відносинах особливе місце 

займає релігійний досвід, адже людина зі сліпим серцем не визнає Досконалого 

та не здатна побачити Бога; а не побачивши – не увірує. Релігія прямує від 

духу, бо вона живе духовною очевидністю. Та суть у тому, що людина не може 

вірувати «як хтось», її віра повинна базуватись на власному релігійному 

досвіді. Саме дух має свій досвід, який виношується особливими внутрішніми 

актами людини. Цей досвід потребує наявності особливої культури, але за неї 

надає свою достовірність та очевидність. З такої довіри до духовної 

достовірності та духовної очевидності і починається релігійна віра. Людина 

позбавлена духовного досвіду або той, хто з ним не рахується, віри не матиме. 

А той, хто духовний досвід має, але не дійшов у ньому до справжньої 

достовірності та очевидності – ризикує загрузнути у внутрішніх сумнівах і не 

дійти до віри. Але ніяке судження, ніякі докази, ніяке вольове рішення 

подавити у собі всі сумніви і примусити себе вірити – не зможуть замінити 

сердечного споглядання. Бо віра дається через чуттєвість і духовну 

Досконалість, що не може бути доступним ні для якої вольової дисципліни.  

Про це ж пише С.Франк, тільки вказуючи нате, що «достовірність» 

релігійного досвіду не співпадає з «очевидністю» [330, с.486]. І Бога неможливо 

бачити очима, його можна «відчувати», а це, саме по собі, передбачає 



індивідуальний пошук істини і правди. Франк не відкидає колективний, 

церковно-релігійний підхід до цього, але вважає, що у великій справі 

колективного пошуку правди, кожен є рівноправним учасником і окрім права 

має ще й обов’язок дошукуватися до неї самостійно [330, с.543]. А досягнення і 

досвід інших, можуть бути для нас корисними саме тому, що вони, за 

необхідності, допомагатимуть нам же у нашому індивідуальному, нашому 

власному пошуці істини і правди. 

У схожому ракурсі, але з елементом містичного розглядає релігійний 

досвід о.П.Флоренський. Він найчастіше пише і говорить про особистий 

релігійний досвід, але загалом справа тут не тільки у ньому. Хоча сам 

Флоренський завжди пише від себе і про себе [323, с.103]. Він досить не 

однозначна постать, оригінальний мислитель і богослов. Сфера містичного для 

о. Павла Флоренського має особливе значення. Загалом ми можемо навіть 

говорити про те, що у П.Флоренського будь-яка сфера прояву людського, може 

мати тінь містичного. Особливо це має свій прояв у релігійних почуттях і 

релігійному досвіді. І у цьому контексті містичне буде однією із форм 

світогляду.  

У своїй праці «Емпірея і емпірія», яка фактично була спробою побудови 

цілісного релігійного світогляду, Флоренський констатує, що справжній 

послідовний світогляд може мати виключно релігійний церковно-

християнський характер [321, с.148]. Він вважав, що тільки кафолицьке 

християнство володіє усією повнотою Істини, і тільки ця Абсолютна Істина 

кафолицького  християнства може бути «релігійним підґрунтям», яке формує 

духовний смисл і конкретно-матеріалістичний зміст буття. Містичні смисли 

Флоренський помічає у самій суті появи християнства. Він пише, що специфіка 

взаємовідносин людини і Бога полягає у тому, що вони із самого початку 

містичні і передвизначають собою усі інші реально-емпіричні прояви буття (те, 

що мислитель називає емпірією). Буття не може бути пояснене і зрозуміле із 

реально-фізичних фактів дійсності, або психофізіологічних феноменів людської 

душі. За фізичною і психофізіологічною реальністю світу, котра має свій сенс і 

свою логіку, знаходиться духовна основа буття – містичні відносини Бога і 



людини. При цьому мислитель чітко орієнтується на те, що між Творцем і 

творінням не може бути ніякої прірви. З особливою силою П.Флоренський 

підкреслює такий тісний зв'язок і у своїй софіологічній концепції, вбачаючи у 

образі Софії Премудрості Божої перш за все символічне відкриття єдності 

небесного і земного: в Церкві, в постаті Діви Марії, в нетлінній красі живого 

світу, в людській природі. Для Флоренського взагалі характерне визнання 

містичної єдності природи, зустрічного руху двох світів: видимого і 

невидимого. У такому космологічному руслі розвивається його вчення про 

Софію як ідеальний корінь, який пов’язує два світи. Прослідковуючи процес 

сходження Космосу до Абсолюту о. Павло приходить до твердження про 

єдність усього сотвореного Богом. По-суті, Софія визначається ним як 

досконала єдність множинного.    

Своїм гріхопадінням людина порушила не природній закон, не закони 

емпіричного побутування, вона порушила містичний порядок буття; хвороби і 

смерть з’являються не тому, що порушуються закони чуттєвого світу, вони є 

наслідком зовнішнього перевороту в містичній сфері, це зміни у внутрішньому 

ставленні до Божества. Для Флоренського, гріх – це діяння, яке здійснюється з 

моменту розпаду і розвалу духовного життя. Душа втрачає своє субстанційне 

єднання, втрачає усвідомлення своєї творчої природи, губиться у хаотичному 

вихорі власних станів і переживань, припиняючи бути їх субстанцією [322, 

с.174]. Та і Бог не мав змоги змінити пошкодженого порядку відносин. Тому 

єдиним очищувальним актом стало втілення Бога в людині. Флоренський 

акцентує увагу на тому, Ісус Христос не перетворюється  на Бога, а був 

Істинним Богом залишаючись і людиною. Місія Христа була містичною, а не 

суспільною. 

Античний ідеал мудреця отримує своє вираження у святоотецьких  

оповідях про монаха, як  християнського філософа. Гностик, описаний св. 

Климентом Олександрійським, − це філософ і аскет, який втілює в життя 

пізнане ним самим і одночасно той, хто намагається осягнути Істину, готуючи 

до зустрічі  з нею усю свою сутність. Цей ідеал міцно укорінився у російському 

ґрунті. Тут народний ідеал формує образи того ж філософа-монаха, аскета, 



гностика, що характеризується малозвичним для  заходу поєднанням містики і 

логіки, традиції і політичного прогресу. Тому російські містики, на думку 

Флоренського, самий не благонадійний народ для свого уряду; адже жоден 

уряд, окрім Божого, не задовольнить їх вимоги безумовної правди. Вони 

органічно, усією сутністю, анархічні до будь-якої влади, тому що так само 

органічно вважають себе членами Царства Божого [318, с. 208 – 209]. 

Сама по собі, наявність філософського прагнення передбачає певне 

домисленнєве знання, знання буття – безпосереднє, містичне. Воно – не 

предметне; той, хто знає – не може говорити про своє знання. Таким чином 

П.Флоренський виводить у якості підґрунтя діалектики – підсвідому містику. 

У якості мети діалектики він позначає нове прагнення до іншого, аніж просто 

думка. Це не продукт рефлексії, це реальне відношення до іншого. Сам 

Флоренський називає це надсвідомою містикою, або містикою, яка доведена 

до чіткості, до предметного знання про інше [317, c. 251 – 252]. 

Для того, щоб усвідомлення ролі містичного у світогляді 

о.П.Флоренського було достатньо повним, необхідно згадати і уявлення про 

роль Церкви у житті людини. Сам Флоренський вважає, що людина не здатна 

через чуттєвий досвід розкрити глибинної сутності Церкви, адже вона є 

об’єктом містичним у самій своїй основі і проявах. Тому тільки містичний 

досвід здатен задовольнити наші бажання. Але це можливо не через догматику, 

а більше через аскетику. Щоб у повному обсязі зрозуміти природу Церкви 

необхідно жити у церковній атмосфері [320, c. 348]. Це ж стосується і 

церковних таїнств, які розуміються як основа містичної природи Церкви, так як 

і сама Церква є одним великим Таїнством.  

Ціла низка наукових праць Флоренського, написаних у 20-х роках ХХ 

століття, розвинула думку про те, що культ людини (людинобожжя), який не 

обмежується в діяльності та правах вищими, надлюдськими духовними 

цінностями, обов’язково призведе у сфері культури до руйнівного змішування 

добра і зла, у сфері мистецтва – до культу крайнього індивідуалізму, в науці – 

до культу відірваного від життя знання, в сфері політики – до культу особи. У 

своїх поглядах о. Павло Флоренський намагався відстояти перед 



секуляризованим світом саму потребу Православної Церкви і, одночасно, 

духовну значимість православної культури як кращої демонстрації 

загальнолюдських цінностей. Вже у своїй найвідомішій книзі «Столп і 

ствердження істини» (1914) П.Флоренський багато говорить про церковність і 

про соборність, хоча якраз цього у ній і найменше. У його роздумах завжди 

відчувається самотність, така собі особлива усамітненість. Із цієї млосної 

самотності він шукає вихід у дружбі. На переконання Г.Флоровського, 

П.Флоренський живе у якомусь своєму, таємничому куточку і він хоче так 

жити, у своєрідному естетичному затворі. Флоренський самостійно сходить з 

трагічного життєвого роздоріжжя, щоб заховатися у тісненьку, але зручну і 

суху келію. І час для нього туга, але аж ніяк не подвиг – час, який тягне і 

тягнеться [323, с.102]. 

Ще однією важливою для П.Флоренського темою була ономастика і ім’я 

розглядалось ним як важлива містична формула. Він пише: «Ім’я – найтонша 

плоть через яку проявляється духовна сутність» [317, c. 40]. Імена виражають 

типи буття особистісного. Духовна сутність особистості сама по собі не може 

бути виражена. Вона засвоює попередній щодо неї матеріал із середовища у 

якому живе – містичний, окультний, психічний, фізичний. Зняти ім’я – це 

означає перейти до такого досвіду, який хоч і сприймається, але уже не 

іменується – не позначається людським словом – інакше кажучи  перейти до 

досвіду суто містичного, а він не поміщається у досвід, який оголошується 

словами. Під ім’ям о. П.Флоренський розуміє  певний метафізичний принцип 

буття і пізнання, божественну сутність. І з нього він виводить формулу «Ім’я 

Бога і є Сам Бог» [317, с. 50 – 51], хоча Бог не є ні Ім’я Бога, ні ім’я взагалі. Ім’я 

− це не букви і звуки.  Букви і звуки – це ікони. Бог існує у власних іменах, які 

ми оголошуємо буквенно. Флоренський свої погляди ґрунтує на тому, що Ім’я 

Бога має об’єктивну божественну сторону. І іконам люди поклоняються і 

моляться саме тому, що в ній присутнє саме Божество. Інакше ікона являла б 

собою найзвичайнісіньку дерев’яну друзку з більш-менш естетично 

вираженими художніми якостями.    



Достатньо тісно о. Павло поєднує магію імені з магією слова. Хоча тут нам 

необхідно наголосити на тому, що Флоренський все-таки розрізняв такі поняття 

як магія слова і містика слова. Показовим у цьому контексті є його відома теза: 

«Слово магічне і слово містичне». Магію слова сам Флоренський відрізняв від 

містики слова за ознакою присутності дієвої волі у слові, яка виходить від 

людини. Містичність означає, перш за все, символічне значення слова, 

позначення іншої реальності у нашому земному житті через слово. А 

магічність, у свою чергу, означає ту силу, яка впливає на світ через слово 

оголошене. Усе це вказує на те, що у о. Павла Флоренського ми можемо 

вирізнити особливу психічну енергетику слова, яка має вплив на речі згідно 

волі того, хто її використовує.  І для цього слова потрібні особливі, наповнені 

не звичайною енергетикою. П.Флоренський під словами, що енергетично 

заряджені, розуміє саме імена, які якщо і самі не є самостійними 

метафізичними сутностями, то поводять себе як такі і несуть у собі отриману 

енергетику. Енергії таких особливих слів, які «заряджені окультними енергіями 

нашої сутності»  впливають на енергії речей, що властиві їм по природі, тому 

той, хто володіє енергією слова, має здатність переймати на себе енергійні 

властивості речей. 

Шлях Павла Флоренського тернистий, а шлях до віри – трагічний  і 

самотній. Він прийняв священство не дивлячись на те, що його наполегливо 

відмовляв від цього єпископ Антоній (Флоренсов) [17, с.51], але своїм у цьому 

середовищі так і не став. Флоренський не сприймає і не поміщає в себе 

церковно-історичної  повноти, він вибирає з неї тільки ним вподобані архаїчні 

мотиви. «У православному світі він залишається чужим, лише побут 

православний намагається засвоїти і то якось естетично, тобто як чужинець…» 

[323, с.106]. 

Кожен з нас по своєму прямує до Бога і Він відкриває Себе кожному з нас 

по різному. Кожен сприймає Бога так, як він може – в межах своєї людяності. З 

цим необхідно обов’язково рахуватись, адже це своєрідна аксіома релігійного 

життя. Цей факт повинен пам’ятати кожен про себе і про інших. Саме такий хід 

думок приводить іншого російського мислителя Івана Ільїна до того, що саму 



релігію він розглядає як всежиттєвий та живий зв’язок людини з Богом, або як 

мислитель визначає: зв’язок суб’єкта з божественним Предметом. Цей Предмет, 

у свою чергу, не є предметом «пізнання» чи «знання» і він може бути 

предметом почуттів (як то любов), споглядання, волі і навіть діяльнісного 

відтворення (як то Царство Боже). Тому релігія, як особливий стан людини, є 

перш за все релігійний досвід. З роздумів про особливість людини Ільїн 

приходить до розуміння унікальної самотності людини. Адже, на його думку, 

кожна людина єдина не лише як представник певного роду, а і у своїй 

суб’єктивності. Тому кожен з нас, не дивлячись на постійне, щоденне (свідоме 

чи не свідоме) спілкування, свій життєвий шлях від народження до смерті 

проводить у стані глибокої та непорушної самотності. Така самотність 

однаково притаманна усім і кожному. Психічно вона має свій прояв у тому, що 

індивідуальне душевне життя проходить у нас у своєрідній ізольованості, 

замкнуто і не доступно для інших. Це означає, що ніхто не здатен зрозуміти 

наших станів так, як розуміємо їх ми; ніхто не може нікого по справжньому 

впустити у свою душу. І такого стану насправді ніщо не може змінити: людина 

завжди залишиться суб’єктивною, індивідуальною та самотньою [134, c. 18 − 

19]. Особливо це відчуватиметься під час хвороби, гніву, нещасливого кохання, 

ревнощів, злочину, каяття, душевної депресії, відчаю чи смерті.  

Той, хто шукає релігійного досвіду потребує загартованого почуття 

відповідальності, тому що він  входить  у особливу сферу, де знаходиться Сама 

Досконалість. Адже релігійний досвід сам по собі – це досвід самотності, тому 

що він набувається, розвивається у душі людини ізольовано від земного буття. 

Кінець-кінцем людина завжди живе сам-на-сам із собою, надана сама собі на 

власний духовний суд, осягнення, очищення і просвітлення. Тому навіть той, 

хто прагне спасіння для інших повинен озиратись на їх самотню самість. 

Конституційно, тобто відповідно до свого глибокого внутрішнього 

облаштування,  людина – самотня. Той, хто усе життя тікає від власної 

конститутивної самотності, ризикує залишитися самотнім назавжди і одного 

разу трагічно усвідомити це. Неприйняття такої самотності – ознака людської 

легкодухості; прийняття її – прояв духовної мужності і сили, умова релігійної 



зрілості, джерело самостійності та цілісності релігійного характеру [134, c. 28 – 

29]. Ільїн особливо відмічає нормативність релігійної самотності. Це означає, 

що вона має місце завжди, але її необхідно усвідомлювати, прийняти як 

часточку самого себе, культивувати і, згодом, надати їй правильного 

наповнення. Так як справжнє звертання до Бога потребує від людини 

душевного зосередження і внутрішньої концентрації, то вона повинна 

звільнитися від зовнішньої світової множинності: речей, впливів, вражень, а 

головне людей, які усе це несуть із собою. І таке звільнення можливе тільки 

шляхом виходу у самотність релігійного досвіду. 

Ільїн не намагається стояти на тих позиціях, які розглядають духовність 

та релігійність як стани суто споглядальні, а не діяльні. На його переконання 

глибока релігійність пробуджує дух і рухає його; у свою чергу дух шукає 

досконалості і саме тоді починається культурний розквіт народу. І це цвітіння 

буде тим пишніше, тим глибше, чим більш релігійний досвід народу буде 

вірним своєму духовному єству, тобто чим впевненіше він буде шукати не 

сили, а досконалості, не влади, а любові, не користі, а Бога. Саме релігія 

пов’язує людину і Бога. І Ільїн вбачає у цьому тісний зв’язок духу з Духом, що 

може бути визначено як духовний зв’язок. В усіх соціально-політичних 

постановках і обґрунтуваннях, на думку мислителя, поза увагою залишається 

головна умова, в силу якої духовне начало в людині потребує для своєї 

реалізації саме особистісного, добровільного, невимушеного звернення до 

предмету, до Бога. Молитва, подвиг, наукове пізнання – не можуть обійтись без 

цього і поза цим; і ніякий державний примус не замінить вільного сприйняття 

людиною змісту, який їй дарується. У даному випадку, духовне навернення 

людини або здійснюється з середини, з її свободи, в глибині її духовного єства, 

або ж не здійснюється ніколи [135, с. 341]. 

Розглядаючи проблеми релігійності Ільїн особливо акцентує увагу на 

поняттях автономності та гетерономності духу. У його розумінні, автономність 

це справжня, основна форма людського духу, властивий духові спосіб буття та 

діяльності. Бути духовним, у Ільїна, означає визначати самого себе та керувати 



собою у напрямку досконалості. Автономія духу протистоїть його гетерономії, 

тобто пасивній покірності людини людині в її спогляданні та діяльності. 

Кожна людина схильна до того, щоб зануритись у пошук якогось 

безумовного і вищого життєвого змісту та долучитись до нього, як до 

головного джерела та світла життя. Сама потреба у такому Предметі виявляє в 

людині потенцію духовності і початок релігійності [134, c. 60]. Виходячи з 

цього Ільїн, у якості головного завдання для мудрого наставника, виводить 

потребу виявити у свого вихованця таке прагнення, такий  потяг, розвинути 

його і надати силу самостійності. На думку мислителя, таке прагнення властиве 

кожній людині, воно іманентне людській сутності, бо кожна людина, вона вже 

дух. 

Релігійність, враховуючи наведені вище роздуми, це стан не просто 

«душевний», а «душевно-духовний». Вона притаманна тільки тим, хто живе 

виміром об’єктивної досконалості, вимірюючи ним предмети та речі, себе та 

власні дії. Людина стає релігійною тільки в міру власного одухотворення; 

неодухотворенна  душа може мати лише видиму подібність релігійності: вона 

зовні виконуватиме належні обряди, але насправді це буде всього-на-всього 

сурогатом релігійності. Сутнісно-релігійна людина шукає духовної 

досконалості; і в такому шуканні досягає автономності і знаходиться у ній. 

Релігійність людини не завжди має характер особистої самостійності. 

Буває релігійність нав’язана, вимушена, але особистісно не прийнята і не 

осмислена. Та справжнє покликання віри у тому і постає, щоб перетворитись на 

особисто прийнятну, самостійну і вільно вкорінену (автономну) віру. Адже 

автономна віра, до якої завжди прагнули усі великі подвижники і пустельники, 

в рівних умовах, завжди вище гетерономної. Це може означати тільки одне: 

будь-яке релігійне насилля (навіть примус до віри істинної) пошкоджує 

духовність людини, принижує її силу, щирість і цілісність її віри. 

Ільїн виходить з того, що релігійна віра обов’язково повинна 

обумовлюватись релігійною увагою, вона повинна обов’язково містити тісний 

зв’язок з духом. Тому мислитель говорить про віру як про довіру до результату 

духовного досвіду. Для віри потрібна духовна очевидність, духовний досвід: 



людина повинна жити духовним актом, перебувати у ньому, наповнювати його 

своєю душею, будувати себе за допомогою духовного акту. Той, хто має 

духовний досвід, але не дійшов у ньому до справжньої достовірності та 

очевидності загрузне у власних сумнівах і ніколи не дійде до віри. 

Ільїн говорить про віру та про релігію як про явища духовної свободи. 

Кожен покликаний тягнутись до божественного, вільно увірувати і вільно 

передати себе Богові [134, c. 100]. Відповідно, немає  потреби розуміти під 

релігією одну із можливостей вимолити для себе у Бога земного благополуччя. 

Сама суть такого випрошування покладає надзвичайну важливість відносин 

людини до Бога як особистісну зацікавленість того, хто просить: людина 

звертається до Бога за власною «корисливістю»; вона просить обмежуючись 

своїм куцим і вузьким горизонтом і, одночасно, вимірює ставлення Бога до 

себе, задоволенням чи невдоволенням свого підсліпуватого бажання, для того, 

щоб «дякувати» або «скаржитись» залежно від результатів. Це якраз той 

випадок, коли «надійно людське» перетворюється на міру релігійного досвіду. 

Сам Ільїн справжнє достоїнство філософа вбачає у тому, щоб, по-перше, у 

дослідженні бути чесним із самим собою; по-друге, шукати предметну правду з 

почуттям відповідальності перед лицем Бога; по-третє, говорити, що думаєш і 

робити, що говориш [136, с. 344]. 

Таким чином, віра в Бога, для І. Ільїна, належить до найглибших, 

найпотаємніших і духовно-безцінних станів людини. Це благодатне 

переживання великої духовно-художньої цінності та життєвої сили, яке 

необхідно цінувати, і до якого не можна підходити зарозуміло. Ні в якому разі 

Ільїн не вважає, що віра боїться розуму, його обережності, його сумніву та його 

раціональності. На це натякає і В.Зеньковський, коли говорить про те, що Ільїн 

у своїх роздумах користується досить нестандартною фразеологією, коли 

говорить про віруюче знання і знаючу віру, проголошуючи, що віра та знання, 

по-суті, − єдині [126, с. 798]. Справжня віра сама по собі вже розумна і аж ніяк 

не протирозумна. Тому обережність розуму включена у неї, сумніви у вірі 

подолані, а раціональність розглядається у всій своїй повноті. Віра дає розуму 

міру глибини, любові і конечності; а розум дає вірі енергетику чистоти, 



очевидності та предметності [134, c.139].  Розум, який руйнує віру – це не 

розум, а плаский розсудок; віра, яка повстає проти розуму – це не віра, а 

лякливий забобон. 

Релігійність, підсумовує  Ільїн, обов’язково включатиме у себе волю до 

предметності та почуття відповідальності. Відсутність такої волі у релігійному 

досвіді – це стан, який зруйнує будь-яку релігію. Прикладом типового 

руйнівника релігії мимоволі, можна назвати іншого мислителя даного періоду 

Василя Розанова. Писати про В. Розанова завжди було дуже складно. Ось вже 

майже чверть століття ця постать відкрита для аналізу, але ніхто не може із 

впевненістю сказати, що знає цього мислителя, розуміє його внутрішній світ. І 

це не дивно, адже Розанов завжди різний. Він журналіст, публіцист і критик, 

коли пише для А.Суворіна; він письменник, коли пише про юдаїзм, свої 

«Кавказские впечатления» або «Русский Нил» (враження від подорожей по 

Волзі). Тематика його публікацій величезна. Вона охоплює найбільш значущі 

проблеми свого часу: починаючи від релігії і закінчуючи так званим «статевим 

питанням». І для Розанова – це нормальне явище, бо він ніколи не зациклений 

на чомусь одному. Сам про себе він з легкістю може сказати «… мне давно 

наплевать, какие писать статьи, «направо» или «налево». Все это ерунда и не 

имеет никакого значения» [254, с. 698].  

Можливо тому, при поверховому вивченні, він може здаватися 

несерйозним та це тільки на перший погляд. Глибина його думки просто 

вражає, а екзистенційна проблематика переповнюється переживанням 

буденності і повністю може бути розкрита тільки у контексті особистісного 

начала. Багатогранність В. Розанова може позначити якісно новий етап у 

розвитку гуманістичних ідей, що дає підстави багатьом дослідникам позначати 

його, як предтечу такого типу світогляду, який сьогодні визнається як 

постмодерністський [230, с. 157].  

Своєрідність думок мислителя, його окремішність у ставленні до 

ключових подій початку ХХ століття, призвели до того, що В Розанов, з часом, 

опинився у своєрідній ізоляції. Таку ситуацію тільки закріпили інтелектуальні 

конфлікти з П.Струве, Д.Мережковським, Д.Філософовим і виключенням його з 



філософсько-релігійного товариства. Хоча самого вигнанця це хвилювало мало. 

Більше того, свою окремішність і схильність до усамітнення В Розанов виводив 

родом із дитинства. «Странное одиночество за всю жизнь. С детства. Одинокие 

души, чуть затаенные души. А затаенность: от порочности. Страшная тяжесть 

одиночества… Не от этого ли боль? Не только от этого» [254, с. 443].  

З дитинства походить і найперше, найпотужніше переживання, яке було 

пов'язане  із смертю близької людини, лікаря Д.С.Троїцького. Після похорону, 

коли юний Розанов залишився сам, це саме почуття самотності заповнило його 

повністю. У цей час він зайшовся такими слізьми, що зупинити його не міг 

ніхто. Це було щось надривне, проникнуте таким сумом і гіркотою, що 

межувало із відчаєм. Для Розанова - дорослого, який згадував цей епізод, ті 

сльози були містичними. Але саме вони з’єднали його з болем. З того часу біль 

Розанова завжди співвідноситься із чимось самотнім, хворобливо – далеким. 

[254, с. 684 − 685] 

Напевно недаремно найвдалішою своєю працею сам філософ вважав 

збірку «Уединенное». Та і, враховуючи особливості своєї вдачі, мислитель 

Розанов сповна міг відчути власну самотність і внутрішню відчуженість. Ця 

тематика прослідковується у Розанова вже у першій його праці «О понимании», 

яку ніхто не помітив і яку сам філософ намагався не згадувати. Але у цій 

довжелезній книзі ми читаємо: «Когда я понимаю, я не имею отношения ни к 

людям, ни к жизни их; я стою перед одною своею природою и перед Творцом 

моим. В это время я только его одного знаю, и только ему одному повинуюсь; 

все, что становится между мною и Творцом моим, восстает против меня и 

Творца моего» [255, с. 698]. 

Сам себе, досить часто, Розанов може називати «неуместным человеком», 

що дуже близько буде до категорії «зайвих людей». Але у Розанова внутрішній 

контекст виходить інший – глибший. «Как-то стою я в часовенке… может и в 

церкви – забыл − было лет 14 назад. И замечаю, что я ничего не слышу, что 

читают и поют… Тогда я подумал: «Точно я иностранец – во всяком месте, во 

всяком часе, где бы я ни был, когда бы ни был». Все мне чуждо и какой-то 

странной, на роду написанной отчужденностью. Чтобы я не делал, кого бы ни 



видел – не могу ни с кем слиться. «Несовокуплющийся человек» − духовно. 

Человек solo» [254, с. 422 − 423].  

Уся ця туга виливається у нього у слові «іноземець» щодо себе, яке 

звучить як найбільший осуд самого себе, найбільший сум про себе і у собі. 

Через усамітнення Розанов прокладає свій тернистий шлях до універсального, 

адже він і сам універсальний філософ. Йому і самому добре, і разом з іншими. 

Він і не відлюдник, але і не громадський діяч. Та найбільшу повноту В. Розанов 

відчуває тільки тоді, коли він сам. Основна причина такого відчуття 

індивідуальна: «Одному мне лучше – потому, что когда я один – то я с Богом» 

[254, с. 412]. 

Тому визначальним для В. Розанова буде саме релігійне почуття, а 

усамітнення, таким чином, перетворюється на невід’ємну складову усього 

життя. 

Як релігійний мислитель В. Розанов пройшов довгий шлях. Він один із 

перших, хто висуває тезу про «достоїнство християнства і недостоїнство 

християн», яку повніше розкрив згодом М.Бердяєв. З часом Розанов віддає 

перевагу Старому Заповіту перед Новим, називаючи Євангеліє холодною 

раціональною книгою. [230, с. 159] 

У контексті релігійного, особливою увагою мислителя була наділена тема 

монашества та монастирського життя. В даному випадку таке усамітнення 

перетворюється на своєрідну жертовність, а відлюдництво демонструє 

сподівання сховатися від світу та людей, знайти гармонію і спокій у собі та з 

іншими. Кінець-кінцем, що таке монастир як не величний сум, як не спроба 

усамітнитися людині від людей. [253, с. 11] 

Розанову здавалося, що уся сутність «відлюдництва» у першій і 

найголовнішій його фазі полягатиме у бажанні відійти від гріха. Адже гріх 

завжди з’являється від сум’яття обставин, від зіткнення їх з образом людським і 

образу людського з ним. Розановський рецепт лікування гріховності буде 

простий: «Уединись – и станешь немного лучше. Уединись надолго – душа 

успокоится. На этом основаны религиозные идеи отдыха, праздника и покоя. 



Наконец уйди на всю жизнь в леса, к звездам и утреннему солнцу – и душа 

очистится, станет прозрачна, без пыли, мути на себе» [253, с.   37] 

Як бачимо, для Розанова це універсальний шлях. Обираючи відлюдництво, 

людина реалізовує спробу гармоніювати власні стосунки з Богом. І у цьому  

саме Світський погляд письменника відмічає дуже важливу особливість: в 

усамітненості долається самотність. У такому стані людина внутрішньо 

удосконалюється, має змогу перебороти негативний фон користі, використання 

інших, осуд змінюється розумінням, іноді навіть прийманнями  чужого болю на 

себе. [206, с.10] 

Усамітнення дає можливість реалізувати один із найважливіших чинників 

релігії – молитву, повнота якої досягатиметься за максимальної 

сконцентрованості людської душі. Адже лунатиме вона із самої глибинної 

сутності людини. 

Яскраво проглядається розанівська самотність і в його літературній 

діяльності. Як письменника, його часто порівнюють з іншими, з Л.Шестовим 

[266, с.44], наприклад. На таку певну схожість двох мислителів вказує 

А.Синявський [284, c.445], М.Прішвін, у щоденниковому запису, відзначає 

прочитаний ним текст Л. Шестова, як додаток до розанівських ідей [239, c. 

103]. Іноді порівнянням займається і він сам. На його думку, тільки три 

мислителі були даровитіші за самого Розанова: Ф.Шперк, Рци (І.Романов) і 

П.Флоренський. Найвиразніше у їх розумі, для Розанова було те, що вони не 

знали помилок: їх роздуми можна було приймати наосліп, особливо не 

роздумовуючи. Для нього усі вони були майже слов’янофіли, хоча по суті – 

типові самітники. Усіх інших: Рачинського, Страхова, Л.Толстого, 

Побєдоносцева, В.Соловйова, Д.Мережковського, В.Розанов ставив із собою на 

один щабель, а декого навіть нижче, як от, наприклад, Л.Толстого. Про 

Л.Толстого Василь Розанов висловився досить різко: «Когда я говорил с ним о 

семье, браке, о поле – я увидел, что во всем этом он путается и, в сущности, 

ничего в этом не понимает, кроме что «надо удерживаться». Но даже эту 

ниточку – «удерживаться» развернуть не умел… Ни − анализа, ни − 



способности комбинировать, ни даже мысли, одни восклицания… Это что-то 

imbecile (слабоумное)» [254, с. 436 – 437]. 

Але кінечний результат цих порівнянь завжди по своєму песимістичний. 

По-перше, такі порівняння вказують на нестандартність, «інаковість» його 

літератури [145, с.183], а по-друге, інша вона не за стилем, а як сфера творчості. 

На своєму шляху Розанов завжди сам. Свою літературну площину, він ні з 

ким не ділить. І це дає можливість підсумувати: «Я всегда писал один, в 

сущности для себя» [254, с. 513] 

Структурно самотність і усамітнення майже тотожні, смисловий акцент 

розрізнення цих понять позначає їх якісні протилежні характеристики. Власне 

почуття самотності тягне за собою негативний принцип по відношенню до того 

соціального середовища, частиною якого індивід може бути. Відсутність 

спільних, дотичних тем (політичних, духовних, культурних) на підставі яких і 

стверджуватиметься єдність з «іншими», визначає процес відторгнення 

особистості від соціальної системи, а з часом сформує і відчуття антагонізму з 

нею. Тому почуття самотності буде асоціюватися із специфічною внутрішньою 

тотожністю, де «Я» може представлятися проблемою для самого себе.  

Незадоволеність може позначитися через втрату цілісності, коли 

протиставлятиметься бажане і реально існуюче. Виходячи з цього, основними 

причинами, які призводять до відчуття самотності В.Розанов визначає 

жорсткий розподіл світу на «свій» та «чужий». До першого він відносить сім’ю, 

любов, дім; а друге, викликає неприязнь своєю невідповідністю тому, що має 

бути, якимось особистим уявленням про справжній порядок речей. Втручання 

зовнішніх обставин, подій, які порушують порядок на власному полі, 

переводять їх у ранг небезпечних тій атмосфері, яка надає відчуття спокою і 

комфорту внутрішньому «Я». Це може означати тільки одне – свідомо обрана 

самотність розглядатиметься як плата за моральне самозбереження [206, с.11].  

І для Розанова, саме таке тлумачення буде мати значення. Тому що, він має 

справу не тільки із зовнішнім боком суспільного життя, йому доводиться 

зустрічатися і з різноманітними внутрішніми перипетіями, які ґрунтувалися на 

брехні, підлості, непрофесійності (як, наприклад, у ситуації з відомим лікарем 



В.Бехтєрєвим), невиправданій амбітності, а саме це і буде часто-густо основним 

мотиватором людської поведінки. Розчарування в людях, для Василя Розанова, 

часто виступає у ролі основного виправдовувального елементу самотності і 

здатне змінити кут суспільного бачення: гірший бік життя – роздимається, а 

позитивне начало старанно затирається. 

По суті, можна говорити про те, що звертання В.Розанова до теми 

самотності диктується вагомими причинами. І не останнє місце у їх переліку 

буде займати та внутрішня самотність, яку сам філософ відчував при 

постійному контакті із суспільством. Шукаючи виправдання усьому тому 

негативному пласту суспільного життя, Розанов приходить до усвідомлення 

недосконалості самої людської природи. Тому небажання підтримувати будь-

які суспільні контакти, відмова від участі у громадській діяльності, 

стимулюють до пошуку інших прийнятних форм існування у світі, які б 

гарантували збереження людської гідності, честі та особистої цілісності. Для 

В.Розанова усамітнення – це саме той шлях до Бога, який здатен розкрити 

глибинний потенціал особистості, а самотність – результат руху від людей, 

який демонструє неприйнятність існуючих морально-етичних норм. 

Таки чином, основні позиції, які ґрунтуються на аналізі проблеми 

релігійного досвіду, призводять до розуміння того, що усі люди, навіть не 

дивлячись на постійне і повсякденне (неважливо усвідомлене чи 

неусвідомлене) спілкування один з одним, перебувають у ситуації глибокої 

самотності, про яку здебільшого намагаються навіть не думати. Сама по собі 

самотність релігійного досвіду людини позначає не відірваність її від Бога, а 

всього лише її необхідну, початкову і кінцеву форму [79, с. 25]. Релігійний 

досвід потребує самотності, адже набувається у душі людини, ізольованої вже 

відповідно до самого способу її земного існування. Саме до такої самотньої 

індивідуальності людини, яка існує сам на сам із самим собою і звертається Бог.  

Як бачимо, явища самотності та відчуження не такі вже й однозначні  та 

однопланові, як видаються на перший погляд. Ми виділили у них ті сегменти, 

які допомагають повніше окреслити ці феномени і доповнити їх саме у якості 

екзистенціалів. Мова йдеться про такі ще мало досліджені у сучасній 



українській науці як відлюдництво, старцівство та їх елемент аскетизм, а також 

контексти самотності та відчуження у релігійному досвіді. Особливе місце у 

нашому дослідженні займає проблема мовчання, адже цей стан завжди 

виступає у ролі своєрідного супутника і самотності, і відчуженості особистості. 

У процесі дослідження нами було встановлено, що відлюдництво саме по 

собі, по своїй сутності, потребує усамітненості. Традиція пропонує кілька 

варіантів відлюдницьких практик, які у кінечному випадку повинні привести 

відлюдника до безпосереднього діалогу з Богом. Але важливо і те, що 

усамітненість – це стан, який є практично необхідним не лише як релігійна 

складова, він може бути потрібним і у мирському житті. Адже саме 

усамітнення може допомогти особі досягти іноді такої бажаної зібраності та 

самоконцентрованості, що дозволяє їй зазирнути у середину самого себе. 

У монашому подвижництві знаходить свою реалізацію і аскеза, яка 

репрезентує його зовнішні фактори, такі як відхід від світу, замкнене життя і 

відчуженість від суспільства. У практиці аскези важливо пам’ятати, що це перш 

за все особистісні практики, які не мають ніякого стосунку до колись і кимось 

затвердженої канонічної поведінки. Головне завдання аскези ми визначаємо 

через потребу слідувати своїй власній природі і повну відмову від 

однолінійності, що має ключове значення як у монашому житті, так і у 

світському подвижництві. Сам по собі аскетизм має за мету змінити стару 

людину у середині самого себе, включно із власними пристрастями, прагнучи 

сформувати нову людину перед Богом.  

На шляху до творення нової людини вектор руху може вказати старець, 

образ якого  споконвіків вважався взірцем подвижництва і не лише монашого. 

Старець повчає не тільки словами, але і справами, власними вчинками і 

прикладом. Він відповідає за «душу» учня і прагне перетворити його на 

подвижника, а усамітненість і відчуженість тут розглядаються як потреба і 

необхідність.  

Життя і діяльність старців і аскетів завжди притягували до себе людей 

творчих, кожен з яких по своєму осмислювали їхнє побутування, деякою мірою 

романтизуючи їх, або навіть героїзуючи. У такому контексті згадуються 



В.Соловйов, Ф.Достоєвський, В.Розанов, К.Леонтьєв, Л.Толстой, 

П.Флоренський, Г.Флоровський, С.Франк, М.Бердяєв та інші. 

Аскетичний спосіб життя не здатен вирішити релігійної проблеми 

людської гріховності. Це скоріше за все шлях до такого вирішення. А на цьому 

шляху особа потребує і відчуженості, і максимальної сконцентрованості для 

того, щоб зрозуміти себе і відчути свої потреби. Тому, як ціль аскези ми 

можемо називати необхідність повернути людині її гідність, розкрити у самому 

собі образ Бога. 

Кожен аскет і подвижник рухаються тільки їм відомим і зрозумілим 

шляхом. Тут немає ні методичних рекомендацій, ні директив, ні приписів. Цей 

шлях повинен привести до зміни самого себе, виправлення власної спотвореної 

гріхом природи і сутності. Це ні в якому разі не те, що сьогодні зветься модним 

словом «самоудосконалення», яке сконцентроване виключно на самому собі, у 

той час коли аскетика скидається більше на самопожертву. Виходячи із такого 

тлумачення, особливою формою  аскетичної практики ми можемо вважати 

мовчання, яке часто сприймається як невід’ємна складова аскетики і як 

допоміжний чинник у осягненні власного внутрішнього світу.  

Ми підходимо до того, що аскеза символізує собою ідею відмови від 

усього зайвого, що оточує і наповнює людину, це особлива туга за радикальним 

спрощенням усього життя. У даному випадку, ми зовсім не маємо на увазі 

відсіювання головних її складових, таких як мистецтво, освіта, благочестя 

(хоча, якщо згадати, то, наприклад, Л.Толстого в останні роки життя навіть 

мистецтво та література виводили із рівноваги). Тут, скоріше за все, важливим 

буде позбавлення через внутрішню силу волі від будь-якої неправди, 

відкидання фальші у стосунках, неприйняття усіляких недомовок і 

різноманітної плутанини у міжособистісній комунікації. 

 Мовчання у нашому дослідженні ми розглядали, з одного боку, як певну 

екзистенційну ситуацію, важливий спосіб комунікації, а з іншого – духовний 

стан, один із важливих засобів світовідчуття і сприйняття світу. Мовчання – це 

важливий літературний прийом і аналітична складова, яку намагалися 

зрозуміти свого часу С.Франк, В.Лосський, Л.Андрєєв, Л.Шестов, М.Бердяєв та 



інші. Та головне, що мовчання це один із чинників свободи, людського 

достоїнства та самоусвідомлення особистості.  

Не менш самотнім і відчуженим є релігійний досвід людини, який, як і усі 

позначені вище чинники, формується і усвідомлюється виключно самостійно, 

наодинці із самим собою, свідком чого може бути хіба що Бог. Релігійний 

досвід тісно пов’язується із мовчанням, адже по своїй суті є невимовним і не 

доступним до розуміння іншими.  Нами було встановлено, що релігійний досвід 

– це завжди досвід самотності, адже він набувається і цементується у людській 

душі ізольовано від земного існування. Душа людини завжди перебуває сам-на-

сам із собою і рано чи пізно виставляє себе на власний духовний суд.  

Релігійний досвід неможливо передати комусь у будь-якій формі, він 

завжди особистісний і неповторний, він переживається тільки самостійно. Але 

розгортається він через призму єднання з Богом, формуючи особливу 

діалогічну ситуацію у якій людина виступає як сторона, яка пізнає. Власне з 

цього виходить і одна із найважливіших рис релігійного досвіду – він здатен 

впливати на процес смислоутворення в життєдіяльності людини, впливати на 

визначення таких установок як сенс життя та діяльності тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИНА 3 

 САМОТНІСТЬ І ВІДЧУЖЕНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЇХ ІСТОРИКО-

ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ 

 

Одиночество – общий удел, 

Да не всякий его сознает, -  

Ты себя обмануть не хотел, 

И оно тебе ад создает. 

Ф.Сологуб 

 

Актуальність теми самотності проявляється у надзвичайній цікавості до 

неї в усі історичні періоди. До того ж, вона характерно проявляється на рівнях 

як літератури, так і філософії, хоча вони не є результатом самотності постатей, 

які їх репрезентують. Якщо ми просто проаналізуємо хоча б поверхово 

найвідоміші і доступніші енциклопедично-довідникові видання на тему 

самотності та відчуженості, то побачимо, що визначення і характеристика 

основних рис цих елементів, у більшості будуть схожими. Але важливо те, що 

терміни, при усій своїй простоті, будуть характерно полярними. Це може 

означати, що на одному полюсі ми маємо в якості наслідків самотнього 

існування типово пригнічуючі стани, як то руйнація планів на життя, відчуття 

катастрофічності існування чи постійне переживання життєвих невдач, власне 

набір ознак, які гештальт-терапія називає ентропією особистості; а на іншому 

полюсі майорітиме конструктивно використаний потенціал самотнього 

існування, який може відображатися у позитивних перетвореннях, які скрасять 

особистість, в усамітненості, яка в філософсько-літературному контексті може 

бути надзвичайно плідною. Власне така самотність повинна підвести людину 

до зустрічі із самим собою, із власним «я», часто надзвичайно складним, і 

тільки після цього можна говорити про зустріч із іншими. 

Російська культурна традиція завжди віддавала перевагу самотності-як-

усамітненню. Прикладів цьому багато, можемо згадати наприклад твори 

Ф.Достоєвського («Дневники писателя»), чи Л.Толстого, ті ж багатотомні 



щоденники. Хоча хотілося б зазначити, що будь-який щоденник, яким би 

таємничим або інтимним він не був, пишеться із підсвідомою орієнтацією на 

якого-небудь потенційного читача. Більше того, велика кількість тих, хто веде 

щоденникові записи сподіваються, що ці тексти обов’язково хтось колись 

почитає. І ситуація з Л.Толстим цьому типовий доказ. Мабуть недаремно 

В.Розанов у своїх роздумах називав і Ф.Достоєвського, і Л.Толстого 

російськими самітниками-геніями [254, с.580].   

Художня творчість взагалі стала своєрідним стимулюючим чинником, 

який посприяв розвитку і акумуляції російської філософської традиції. У 

даному випадку, саме література є тією сферою, яка презентує один із 

найважливіших елементів культури і є глибоко філософічною, а філософська 

думка ХІХ – початку ХХ століть, дуже часто реалізовувалася в межах художніх 

творів. Особливість цього періоду полягатиме ще і у тому, що саме у першій 

половині ХІХ  століття на теренах Російської імперії відбувається зародження 

філософії, хоча внаслідок недостатньої розробленості висхідних понять і 

категорій, вона не була сталою і потребувала якої-небудь зовнішньої опори. 

Роль такої опори і почала відігравати література, яка намагалася дати відповідь 

на основоположні питання, які завжди гостро стояли перед суспільством [149, 

с.190]. Це означає, що і письменники, і поети зробили значний внесок у 

розвиток філософії. А одним із найфілософічніших напрямів літератури цього 

періоду може бути визнаний романтизм. Романтизм намагається запропонувати 

власну програму переосмислення філософії, основний акцент зміщуючи на 

художню інтуїцію [187, с.59]. Достатньо буде пригадати його загально 

песимістичну спрямованість, яка віднаходить своє завершення в ідеї світової 

скорботи, яка прямо пов’язана з вірою у всемогутність людського духу. Зовсім 

не світ всесильної Необхідності чи невідворотності лінійного прогресу будуть 

скеровувати її творчі намагання, а відпущена на волю, некерована уява.   

Сам по собі так званий романтичний бунт проти традиції позначав 

кардинальні зміни у світовій культурі, адже митець перестає бути тільки 

творцем реальної чи уявної дійсності; він переходить у ранг активного 

учасника у тривалому процесі пошуку ідеальної світобудови. Саме з періоду  



романтизму можна починати відлік історії зв’язку митця, незалежно від того 

хто він – письменник, поет, композитор чи архітектор, – з філософом [195, 

с.58]. Та й де ж як не у творчому, літературному у даному випадку вираженні, 

людина може відобразити власні переживання самотності і відчуженості від 

інших. І якщо рухатися по можливості неупереджено і без акцентуації на 

певних ідеологічних моментах конкретних наукових картин світу, то у нас 

може з’явитися шанс побачити те, з чим або з ким дотична людина, яка 

переживає ситуацію самотності. 

Адже ця тема в контексті романтизму займає особливе місце та своїм 

походженням зобов’язана західноєвропейському романтизмові, який 

знаходиться у тісному зв’язку із поглядами Шеллінга і Фіхте, а її своєрідною 

пропискою стала актуалізація теми через твори Байрона. Відмінність 

полягатиме у тому, що руський романтизм у самотності вбачає перш за все 

крайню ступінь індивідуалізму, який іноді міг межувати з егоїзмом. Звідси 

можна виводити схильність поетичних почуттів до відчуття власної обраності 

та своєрідного месіанізму. Визначаючи у якості основних такі риси як 

асоціальність позиції романтичного персонажу, його відчуженість від 

більшості, можливе протистояння владі або якимось національним об’єднавчим 

тенденціям [193, с.104]. Хоча необхідно зазначити, що філософська спроба 

осмислення проблеми самотності в російському романтизмові виглядала дещо 

інакше аніж у західноєвропейських романтиків. Вони намагалися розглядати 

людину не лише через призму особистості, яка намагається пізнати життя в 

боротьбі, але і як постать, що сама переповнена протиріччями, поєднує у собі 

добро і зло, і через це багато у чому є не зрозумілою.  І це при тому, що руська 

романтична концепція самотності може вважатися значно песимістичнішою, 

аніж її західноєвропейське прочитання. Її характерними рисами визначається 

самотність, яка перетворюється на абсолют; особистість, яка змогла досягти 

необхідного рівня свободи і абсолютної самотності, і яка починає перейматися 

ними, так як не бачила ніякого подальшого способу реалізації набутої свободи і 

такої вистражданої, бажаної самотності. 



Важливо не забувати, що у російській філософській традиції таким 

екзистенціалам як відчуженість та самотність, на різноманітних теоретичних 

рівнях, приділялася не надто серйозна увага. Європейський слід у розв’язанні 

цих проблем набагато вагоміший. А у російській філософській традиції ці 

феномени розглядалися переважно опосередковано і через призму поєднань 

індивідуального з колективним, або ж на практичному рівні, через численні 

приклади духовної ізоляції, що є досить характерним явищем для релігійної 

філософії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 «Самотність Демона». М.Ю. Лермонтов 

Зустріч із самим собою у буденному житті, часто, перетворюється на ідею. 

Для одних – це потреба віднайти себе і своє місце (призначення)  у цьому світі. 

Для інших – це проблема, і людина готова задавати найшаленіший ритм свого 

життя, аби лише уникнути цієї зустрічі. Михайло Лермонтов, формувався у 

різні періоди свого життя, на обох полюсах. Та незмінним завжди було одне, 

він завжди намагався якомога ретельніше приховати від усіх свій внутрішній 

світ, свою душу. І це при тому, що він завжди був на очах у інших: вдома, в 

пансіоні, в університеті чи юнкерській школі, серед однополчан на Кавказі, він 

завжди натягував на себе яку-небудь маску і з нею виходив до людей. 

Лермонтов був гулякою, «балбесом» чи гумористом, але найважливіше, щоб 

ніхто і ні зі яких обставин не зміг віднайти те особливе, внутрішнє, бурхливе як 

море  життя, яке розгоралося у ньому все сильніше і сильніше [208, с. 6]. 

Його коротке, але таке яскраве життя, породило величезний пласт наукової 

і науково-популярної дослідницької літератури. Здавалося б, кожен 

лєрмонтовський день можна розписати із найвищою долею ймовірності, 

анатомічно розкласти на елементи кожен подих, але і після цього постать 

лірика і молодого мислителя залишиться не до кінця зрозумілою. І причина 

цього полягатиме у тій надзвичайній внутрішній самотності, яку багато хто 

помічав, але рідко хто намагався зрозуміти. Хоча, можливо, самотність і була 

одним із основних двигунів творчого потенціалу М. Лермонтова. Принаймні у 

більшості героїв його творчості ми, без особливих труднощів, зможемо 

відшукати автобіографічні риси самого автора. Тому, мабуть, праві будуть ті, 

хто розглядає і лірику, і прозу Михайла Лермонтова, як символічний інтимний 

щоденник. 

До перших його проб зазвичай відносять твори, які Лермонтов писав у 

роки навчання у Московському пансіоні і одним із найоригінальніших, як 

вважається є вірш «Молитва» («Не обвиняй меня всесильный…»). Більшість 

дослідників вважають, що цей вірш є вершиною ранньої лірики Лєрмонтова 

разом з його «Ангелом» і «Парусом» [215, с. 283]. А за формою – це не просто 

молитва, а радше сповідь, самотнього юнака [286, с.188]. Таке сповідання може 



бути назване своєрідною «біографією душі» поета, який у першу чергу 

акцентує свою увагу на власному внутрішньому світові, на його розірваності, 

на нікому не доступних таємницях і одкровеннях [60, с.10]. Ця лермонтівська 

молитва є, по суті, юнацькою спробою зрозуміти власну душу, пояснити якісь 

не зрозумілі внутрішні пориви і своє призначення на цій землі, а особливо 

причини такої тяжкої і невідворотної самотності. А молодий поет завжди по 

особливому відчуває тугу і самотність, яка, до того ж, підсилюється пам’яттю 

про рано померлу матір, про відірваність від батька. Його вірші цьому доказ і 

підтвердження, як наприклад «Гляжу вперед сквозь сумрак лет…» (1831 р.), де 

є тужливі строчки: 

«Враждебной силою гоним, 

Я тем живу, что смерть другим: 

Живу, как неба властелин – 

В прекрасном мире – но один. 

І далі: 

Я сын страданья. Мой  отец 

Не знал покоя по конец. 

В слезах угасла мать моя 

От них остался только я, 

Ненужный член в пиру людском. 

Младая ветвь на пне сухом… [173, с. 98]. 

Звичайно, можна віднести цей крик душі молодої і покинутої людини до 

модного тоді тренду похмурого романтизму, але чого-чого, а самого 

романтизму тут як раз і немає. Бо це все по себе! У вірші є правда про 

сирітство, про глибоку самотність і душевні терзання. Тому вірш цей майже не 

придуманий, він вистражданий, а тому і реалістичний. 

Взагалі то, тематика лермонтовської лірики визначилася досить рано, її 

можна спостерігати вже у творах початку 30-х років ХІХ ст., і її основа, 

розвиваючись, залишалася незмінною до самої його смерті. Відчуття власної 

обраності, приреченість на самотність, вічні внутрішні протиріччя і зіткнення 

добра і зла, жага дій і усвідомлення неможливості реалізації своїх здібностей, 



на диво ясне розуміння несправедливості буття, злість на Бога через ту 

несправедливість, яку він переживає і, одночасно, неймовірне прагнення 

віднайти спокій і гармонію – усе це об’єднує сотні віршованих і прозових 

творів письменника. Та необхідно не забувати, що лірика молодого 

Лермонтова, то швидше чорновики, роботи в стіл і для себе. Свої перші вірші 

він писав, переписував, переробляв і доповнював, іноді читав знайомим, але 

друкувати не збирався. За його життя з 300 віршів, за деяким виключенням, 

нічого надруковано не було. Усе нині відоме, друкувалося протягом десяти 

років після смерті поета. Це й не дивно, адже вони призначалися не для 

широкого показу [208, с. 57]. 

Незрозуміле і дивакувате тяжіння до самотності у М. Лермонтова почало 

проявлятися вже у юнацькі роки. В університетському пансіоні, в Москві, 

яскраво кидалася у вічі його відчуженість, яка межувала із відлюдкуватістю. 

Його однокурсник П. Вістенгоф, у своїх спогадах згадував, що «студент 

Лермонтов мав тяжкий, не товариський характер, тримав себе окремо від 

інших, за що йому, звичайно ж, платили тим самим…». Він навіть сідав окремо, 

в одному і тому ж кутку аудиторії, біля вікна, обпершись на один лікоть, 

заглиблювався у читання книг, які з собою і приносив, не слухаючи 

професорських лекцій» [72, с.139]. Хоча можливо, така поведінка 

демонструвала невідповідність аудиторії очікуванням і вимогам молодого 

Лермонтова. Принаймні на це натякає Н. Бродський, який наполягає на тому, 

що в університеті у Лермонтова був свій вузький гурток, в якому молоді 

студенти студіювали філософів Спінозу, Фіхте і особливо Шеллінга. За 

працями тогочасних авторитетів Галича, Павлова, а іноді і за оригінальними 

творами цих мислителів, вони трактували теми природи як суб’єкта-об’єкта, 

єдність чи тотожність природи і духа – як принципи всезагального розвитку 

речей, всезагальну єдність світу і природи [51, с. 43]. Як би там не було, але 

саме у цей час з’являється його характерне «Одиночество» (1830 р.) у якому по 

своєму надривно: 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить… [173, с. 45]. 



Звичайно, що сам по собі вірш ще далекий від досконалості, але у ньому 

чітко прослідковується тверде усвідомлення самого себе і свого місця у цьому 

світі. Власне з цього  починаються і вірші, які він присвятив Наталії Івановій 

(1830 р.) : 

Любил с начала жизни я 

Угрюмое уединенье 

Где укрывался весь в себя… [173, с. 38]. 

Справжньою елегією самотності можна назвати вірш цього періоду з 

циклу так званих «нічних» − умовно він називається «Ночь ІІІ» (1830 р.). Кожна 

рима цього твору передає неймовірну повноту почуттів і неймовірний натиск 

пристрасті. Тут ми бачимо і свічку, як символ молитви, і його, який самотньо 

сидить і не може заснути. Цей вірш як мовчання перед молитвою. Тому і напис 

Лермонтов на аркуші залишив відповідний: «Сидячи в Сєрєдніково біля вікна» 

[173, с. 54]. 

На кінець 1830 р. Лермонтов, майже підряд, пише три вірші на тематику 

смерті. Вони є логічним продовженням попередніх творів і позначають 

ситуацію, у якій поет неначе заручився із таким напрямком. Та насправді, такі 

моменти у його житті як: прощання з коханими, самотність і безнадія, які 

виникають на цьому ґрунті, і формують ту безкінечну прірву, яка віддаляє його 

від інших і, у лєрмонтовський уяві, знаходиться так близько. Звичайно, що 

молодий поет насправді дуже далеко від прощання з цим світом, але він в’яне у 

самолюбивому натовпі людей, що його оточують і приносять тільки 

страждання. Залишеність  і відчуженість від натовпу – що ж це ще, як не 

рятівна огорожа; тому він такий нелюдимий, бо не хоче метати бісер перед 

свинями.  

Оберігаючи свою святиню – душу, Лермонтов не боїться комусь 

показатися злим, він наколи не виставляє на показ те, що у нього всередині. 

[208, с. 40]. В літературі, як і в житті, М. Лермонтов був завжди самітником і 

нікого не підпускав до себе. Знайомств з літераторами не заводив і не виказував 

ніяких прагнень спілкуватися з ними. Він росте сам, неначе відлучений від 

літературних кіл. Навіть у дитинстві Лермонтов оточений таким людьми, які 



дуже далекі від літератури і навіть більше – від читання. Тому віршування, від 

початку – це лише його внутрішній потяг. 

В школі він пише сам, навколо нього немає нікого, хто б так само щось 

писав або творив; в університеті так само, хоча одночасно з ним на інших 

курсах, навчалися В.Белінський, Герцен, Гончаров, але Лермонтов неначе 

виконує якусь установку на самотність: ні з ким не сходиться і не знайомиться. 

Тому деякі біографи поета схильні до певного містицизму у цьому, адже 

складається таке враження, що Лермонтова щось прирікало на самотність і 

безлітературність. [208, с. 90].   

У вересневому листі за 1832 р. до М.Лопухіної Михайло Лермонтов 

посилає вірш «Парус» − один із своїх кращих і драматичних творів. Як і раніше 

до цього, Лермонтов жваво використав у вірші образи вітру, моря, хвиль і 

човника, характерне порівняння морських хвиль і життя людини. І поряд з цим, 

білий парус набуває також оригінального, символічного звучання. Сам по собі 

«Парус» − вірш символічний і його філософський сенс може бути зрозумілим, у 

першу чергу, завдяки символічному образові вітрила, який в кількох строчках 

проживає ціле життя і, одночасно, стає другим «я» автора. Завдяки цій 

образності ми можемо поглянути на минуле вітрила, дізнатися про його 

протистояння стихії. Взагалі природа у Лермонтова дуже часто наділяється 

душею і «Парус» тут не виняток. Вона неначе олюднюється, а отже дуже легко 

може асоціюватися із людськими переживаннями, а сам образ паруса допомагає 

передати відчуття повної самотності героя. Вже перші строчки вірша 

налаштовують на таких лад: 

Белеет парус одинокий 

                                     В тумане моря голубом… [173, с. 143]. 

Він самотній у буденному вирі життя, оповитий туманами, але аж ніяк не 

безсилий, - бо потребує боротьби. Лермонтовське вітрило може сприйматися як 

символ життєвої активності і протистояння, символ душевного неспокою, 

постійного незадоволення і пошуку, який відображає життєву позицію і натуру 

самого поета. А як помітно у цих рядках скепсис, який у Лєрмонтова з роками 

ставав тільки жорсткішим. Хоча життєвих радостей він ще не позбавляє, не 



занижує молодого стремління до небезпеки, до бурь. І всього кількома днями 

раніше Лєрмонтов пише «Челнок» у якому говорить про маленький човник, що 

гине під час буревію, але все-таки дізнається що таке спокій. Вічний спокій… 

Никто ему не вверит боле 

        Себя иль ноши дорогой. 

       Он не годится — и на воле! 

                                Погиб — и дан ему покой!  [173, с.141] 

Одним із найважливіших етапів у формуванні і становленні світогляду 

М.Лермонтова, була його тривала робота над поемою «Демон», яка писалася 

майже десять років (1829 – 1838  рр.) і за цей час, самим автором, редагувалася 

шість разів. Твір читався спочатку у вузькому колі друзів і знайомих, а 

повністю вперше був надрукований тільки після смерті поета. Кожна редакція 

«Демона» переповнена контекстами самотності і покинутості, тому величезна 

кількість сучасників вважала образ Демона автобіографічним. Цьому сприяв і 

сам Лермонтов. Наприклад, у розмові з В. Одоєвським, сам сміючись заявив, 

що писав цього героя з себе. Цілком вірогідно, що поет жартував і просто 

наганяв пафосу на не рядову подію. 

Але щось реальне у цьому є: 

Он жил забыт и одинок, 

                                     Грозой оторванный листок… [173, с. 555]. 

Великий князь Михайло Павлович, прочитавши Демона, зазначив: «Я 

тільки одного ніяк не зрозумію, хто ж таки кого створив: Лермонтов – духа зла, 

чи дух зла – Лермонтова» [287,  с. 2]. Таке зауваження аж ніяк не схоже на 

позитивний відгук, але він помітив досить рідкісний збіг неспокійної душі 

поета з тим психологічним типом героя, який він створив. На наш погляд, 

ототожнювати М. Лермонтова з духом зла не можна, цьому немає ніяких 

передумов, хіба що на це впливатиме відразливе ставлення до творчості поета. 

Але таке порівняння було підхоплене і прийняте, знайомі Лермонтова серйозно 

обговорювали збіги в образі Демона і лермонтовський сутінковий погляд, який, 

здавалося б, проникав у суть самої природи. Достовірно можна говорити хіба 



про те, що описуючи психологічні, внутрішні стани свого Демона поет чудово 

знав про що писав: 

Как часто на вершине льдистой 

Один меж небом и землей 

Под кровом радуги огнистой 

                                   Сидел он мрачный и немой …[173, с. 557]. 

Саме таке незвичне, проміжне становище героя-Демона (між небом і 

землею), його причетність до двох стихій одночасно і неможливість 

ідентифікації себе з якоюсь із них,  робить таку лермонтівська самотність 

онтологічною. 

В контексті роздумів про лермонтовського Демона,  мислитель В’ячеслав 

Іванов вважав, що усе своє життя душа поета була роздвоєна і розтерзана. 

Пристрасно шукала, але ніколи не знаходила – гармонії, єдності, якоїсь хоча б 

видимої цілісності; тому і нема нічого дивного у тому, що сам поет часто 

називав себе «вигнанцем» [131, с. 848]. 

Вершини своєї творчості лермонтовський талант сягає в 1839 р. Він пише 

програмний вірш «Не верь себе» − про самотність і драматизм життя поета у 

тогочасному суспільстві, абсолютно фальшивому і байдужому. Як вважається, 

цим твором Лермонтов продовжив тему пушкінського «Поэт и чернь», у якій 

проглядався протест проти перетворення поезії у забавку для натовпу. 

На передодні другої поїздки на Кавказ, у своєму звичному, повному 

внутрішніх терзань житті, яке як і раніше було повністю приховане від 

сторонніх, Лермонтов доходить до межі розчарування в людях, і усе це 

доповнюється глибокою духовною кризою. Усі ці настрої рікою виливаються 

на папері, і у такому вигляді, звичайно, не були швидкоплинними. Не даремно 

один із віршів цього періоду розпочинається яскраво: 

               И скучно и грустно, и некому руку подать… [173, с. 185]. 

Хоча у той час Лермонтов перебуває на вершині слави, він друкується у 

найвідоміших журналах, є бажаним гостем на аристократичних світських 

прийомах. Тож звідки такий сплін  у двадцятип’ятирічного молодого чоловіка? 

І хіба усі ці успіхи та слава можуть погасити те, що твориться у нього в душі? 



Хіба від цього меншає охолодженість і самотність? Від усього того, що 

принесло життя і у що воно вилилося. 

Мабуть нічого дивного не має у тому, що саме у 1839 р. починає уривками 

виходити роман «Герой нашего времени», основний дійовий персонаж якого – 

Григорій Печорін – ввібрав у себе усі авторські переживання і страждання, і, 

фактично, явив собою збірний персонаж майже усіх типів героїв 

лермонтовських творів. Це тип героя, якого сміливо можна позначити як 

неприкаяного, адже він, перебуваючи у стані постійного пошуку, не знаходить 

сенсу свого життя, не бачить свого місця серед людей [99, с.227]. Через це 

неприкаяність Печоріна болісна: «Пробегаю в памяти все свое прошедшее и 

спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели родился?» [173, т. 2. с. 

564]. Його терзає душа про власну призначеність та й чи була вона взагалі. Але 

найважливіше його хвилює: чи не пропустив він це своє призначення? Та 

відповідей немає. 

Поряд з тим Печорін символізує ще й завершення генералізації сюжетних 

ліній образу дивака [281, с.125],  який проходить червоною ниткою в більшості 

творів Лермонтова: це і Євген Арбенін («Маскарад»), Юрій («Menschen und 

Leidenschaften”), Вадим («Вадим»), Олександр («Два брати»). Для такого типу 

героя характерними будуть деякі загальні риси: проникливий розум, 

хворобливе самолюбство, талановитість, наявність певних здібностей, 

самоакцентуація і обов’язкова внутрішня самотність. Саме внутрішня, адже 

оточені людьми, ці герої їм не вірять, бо вважають, що добре обізнані з 

людською природою, хоча часто їх судження проектуються із власних думок і 

вчинків; вони не вірять у кохання, але усвідомлюють його як єдине джерело 

порятунку самих себе. Часто такі герої вступають у складні протиборства з 

долею, намагаються вирішити такі дилеми як: що важливіше – воля людини чи 

доля. Зазвичай, вони втрачають відчуття  сенсу життя, з якого виносять кілька 

запальних ідей, які і визначають особливості ставлення до навколишнього світу 

і суспільства. 

Події, які Лермонтов вкладає в життя Печоріна  розвиваються за 

принципом бінарної опозиції «Я»/«Інший», тобто це взаємодія «Я»-Печоріна з 



«Іншими». Кожен розділ акцентує увагу на стосунках головного героя з тими, 

хто трапляється на його життєвому шляху. І усе внутрішнє навантаження, яке 

окреслюється протистояннями «Я»/»Інші» ґрунтується на дихотомії людського 

існування [281, с.125 – 126].  

Людина самотня, але одночасно вона пов’язана з іншими різними 

соціальними зв’язками. Людина самотня тоді, коли її унікальне єство перестає 

відчувати тотожність з іншими. Вона самотня і тоді, коли їй необхідно 

самостійно, силою власного розуму, приймати складні рішення. Але все таки 

людині складно переносити самотність і відірваність від інших. Саме такий 

стан – відсутність пов’язаності із колективними цінностями, символами або 

традиціями – ми можемо називати внутрішньою самотністю [333, с. 328]. І 

можемо стверджувати, що внутрішня самотність така сама складна, як і 

фізична. Хоча фізична стає нестерпною тоді, коли вона тягне за собою 

самотність внутрішню. 

Подолання напруги в середині опозиції «я – інший» може здійснюватися 

саме через встановлення хоч якого-небудь контакту з іншими, будь-то родина, 

друзі чи сторонні контакти. Але Лермонтов свого Печоріна не наділяє ніякими 

минулими зв’язками. Ми зовсім нічого не знаємо про його родину. Судячи  з 

усього в сім’ї у нього ні з ким не було близьких стосунків, він не має друзів і 

навіть товаришів, бо як зізнається сам: «Я к дружбе не способен…» [173, т. 2. 

с.517]. Вірогідно, що відсутність біографії Печоріна свідомий вибір 

Лермонтова. Адже наявність «минулого» у героя неначе оживлює його і робить 

«реальним» персонажем, «біографія» здатна оживити навіть штучний 

персонаж. А завданням письменника було зосередження уваги на 

внутрішньому житті Печоріна. І як тут не згадати: 

Я к одиночеству привык, 

Я б не умел ужиться  с другом. 

Я б с ним препровожденный миг 

                                    Почел потерянным досугом. [173, т. 1. с. 52 – 53]. 

Будь-які стосунки з іншими для Печоріна приховують загрозу: 

товариськість, кохання, дружба. Він здатен зближуватись тільки тоді, коли 



впевнений що знає іншого. Саме тому, інші розглядаються як потенційні 

вороги і стосунки з ними перетворюються на поєдинок, у якому треба 

обов’язково перемогти. Тільки власне домінування Печорін розглядає як 

можливість стосунків як таких [173, т. 2. с. 540]. Йому дуже складно уявити 

навіть можливість того, що можна бути єдиним цілим з кимось і при цьому 

залишатися самим собою. І відповідно до свідомих установок Печоріна, які 

ґрунтуються на відчуженні від будь-якого Іншого, напруга в його опозиції «я – 

інший» завжди максимально виражена. 

Ще одним важливим елементом самотності Печоріна можна визначити 

його власне переосмислення поняття свободи. Воно не крутиться навколо 

простої формули: для чого і від кого? Свободу Печорін розуміє як абсолютну 

незалежність від будь-якої людини, у тому числі і через заперечення дружби, не 

сприйняття кохання тощо [173, т. 2. с. 526]. Його свобода – це свобода від 

Інших, в першу чергу, заради ствердження самого себе. І якщо людина, як 

духовна істота, не лише стикається з тим, що змушена протистояти світові, 

вона ще й повинна якось визначитися щодо нього. Тому людина завжди може 

мати «власний погляд», «власне ставлення» до навколишнього і так 

віднаходяться смисли щодо інших людей. Але Печорін, як ми вже знаємо, не 

має власних смислів, його система координат таких орієнтирів у собі не 

містить. По суті, лермонтівський герой знаходиться у своєрідному 

екзистенційному вакуумі, який знаходить свій прояв у стані нудьги і постійної 

апатичності. Можливо і недалеко від істини був В.Белінський, коли говорив, 

що у лермонтовській творчості немає надії і «вони заражають душу людини 

безрадісністю» [247, с.323]. 

Світоглядна картина кожного ґрунтується на комплексі різноманітних 

ставлень: до себе, до людей і суспільства. Таке переживання світу здатне 

сформувати конкретні ціннісні орієнтири, які будуть результатом діяльності 

розуму і серця. Саме це дозволяє людині орієнтуватися у просторі, визначати 

пріоритетності головного і другорядного. Але цінності Печоріна виключають 

наявність у його житті будь-якого Іншого, тому його світ – це світ самотнього 



«Я» [281, с. 129]. Такий Печорін не що інше як попередник «бісеняти» 

Ставрогіна.  

Враховуючи такий підхід, чи можемо ми віднести Печоріна до когорти так 

званих «трагічних персонажів»? Тут не все так просто, як здається. Адже 

відомо, що не кожен нещасний – герой і не кожен герой – нещасний [237, 

с.120]. За характеристикою самого автора, «Герой нашого часу» − іронічний 

роман. Традиційно ми знаємо, що постать будь-якого літературного героя може 

викликати бажання захоплюватися ним, наслідувати слова і вчинки. Та чи 

можна серйозно наслідувати Печоріна? Йому можна хіба що співчувати. Адже 

він усвідомлює, що життя його нудне, а для тих, хто захоче до нього 

наблизитися, взагалі небезпечне. Та жити для чогось треба, продовжуючи це 

монотонне і нікому, навіть йому, непотрібне існування. 

Як бачимо, герой Михайла Лермонтова намагається визначати власне 

життя у координатах проміжку, а конкретніше, у просторі пустелі. Пустеля ж – 

це місце для кочівників чи мандрівних прочан, але вона не передбачає 

схильностей до осілого життя. Пустеля має одночасно містичну та інфернальну 

силу [285, с.120]. Але саме ця проміжна властивість образу пустелі і цікава 

героям  Лермонтова, які у онтологічному плані можуть перебувати між небом і 

землею, між добром і злом. Та, кінець-кінцем, саме ця метафізична в’язниця 

проміжності і прирікає лермонтівських героїв на глибоку самоту.  

За два роки існування «Героя нашого часу» багато хто намагався провести 

паралелі Лермонтов-Печорін, але сам письменник поставив у цьому дискурсі 

крапку, коли заявив, що «це портрет не однієї людини, а портрет, який 

складений із недоліків усього нашого покоління, у повному їх розвитку». Чому 

він змалював він його таким? Бо йому було весело зображувати сучасну 

людину так,  як Лермонтов її бачив, адже таку людину він, нажаль, дуже часто 

зустрічав на своєму життєвому шляху[173, т. 2. с. 456]. Головне, у даному 

контексті, не забувати, що демонічні герої Лермонтова – це взагалі ідеальні 

колективні романтичні персонажі. Їх зверхнє, чи навіть гордовите вивищення 

над масою, демонстративна зневага до суєтності буття, пафосні виклики Богові 

і всьому існуючому принципу світобудови, ба навіть своєрідна претензійність 



на володіння якимись надзвичайними здібностями – усе це просто неможливе 

без відчуття абсолютної свободи і, одночасно, абсолютної самотності. Тому 

нічого випадкового немає у тому, що в якості головного демонічного 

персонажу Лермонтова стає саме «дух вигнання». Та й люди, герої Лермонтова, 

– це такі собі міні-демони. Адже їм властиві ті ж самі прояви, що і головному 

образові. У сенсі цього можна задати того самого Вадима або Печоріна. 

Двоїстий характер демонічного героя у Лермонтова полягатиме у тому, що 

свободу він розглядає як засіб власного існування. І з одного боку, прагнення 

свободи є важливим фактором переходу самого героя в категорію демонічних, а 

з іншого – будучи хоча б частково вільним, він вже може себе вважати 

абсолютно вільним. Тобто, демонічний персонаж схильний розглядати свободу 

як об’єкт своїх зусиль і як власність, а тому ніяк не спроможний рахуватися ні з 

ким задля досягнення своєї кінцевої мети [195, с.59]. Важливим буде тут тільки 

вектор реалізації власної мети, а для цього переступаються усі  норми, 

принципи і долаються суспільні перепони. 

Важливим чинником такої ситуації буде те, що для такої постаті 

абсолютна свобода волі буде тією рисою, яка змушуватиме його автоматично 

протиставляти себе усьому іншому світові, відчувати свою унікальність, а 

можливо і обраність, що означатиме – і самотність. А такі фактори як 

неприйняття усталених суспільних норм чи незадоволеність оточуючим світом, 

тільки загострюватимуть почуття самотності і окремості. 

Особливістю, яка позначає самотність більшості лермонтівських 

персонажів, є їх дуалістична природа, яка передбачає обов’язкову наявність 

самого героя і оточуючого середовища, яке його не розуміє і не приймає. 

Ворожнеча між цими таборами обтяжується гординею і не бажанням рухатися 

в бік будь-яких компромісів. Власне, герой сам прирікає себе на самотність, 

вбачаючи у ній сенс боротьби із суспільством. Можна сказати, що саме така 

тенденція визначає безвихідь для героя, тотальність такого стану, яка до того ж, 

загострюється безплідністю драматичних пошуків мети і сенсу існування. 

Часто герої Лермонтова не можуть усвідомити і зрозуміти сенси власного 

життя. Вони страждають від цього, що ще більше посилює їх самотність, яка 



розглядається як єдиний і невідворотний результат усього життя. Адже 

боротьба зі світом, при повній відсутності сенсу боротьби, здатна занурити 

будь-кого у непролазні тенета повної самоти. Як наслідок – постійне блукання, 

непокаянне існування без визначеності, мети і сподівань. 

Така самотність героя, звичайно, стан проблемний, але аж ніяк не  

трагічний. Трагізм ситуації полягатиме у тому, що розуміючи свою долю і 

приймаючи її такою, яка вона є, герой почувається обтяженим, що паралельно 

формує стан нудьги, і як наслідок, Лермонтов підсумовує: 

И зло наскучило ему [173, т.1.с.556]. 

Подолати самотність демонічний герой намагається через кохання, а із 

самим коханням бореться, знов таки, за допомогою самотності. Та загалом з 

цього нічого не виходить, в цілому як і завжди, коли кохання розглядається як 

засіб. А у даному випадку, лермонтовські герої саме кохання схильні 

сприймати тільки як необхідність, або ж як приреченість на страждання. 

Отже, у цьому був увесь Михайло Лермонтов, який із самих ранніх років 

жив і виховувався із постійним відчуттям якоїсь обраності, якогось особливого 

обов’язку, що висить над його долею, неначе «Дамоклів меч»; йому 

притаманний феноменально ранній розвиток яскравої уяви і стрімкого розуму; 

наднаціональність психічного укладу при особливій формі стихійності 

почуттів; глибока релігійність, яка могла переключити навіть сумніви з 

формату філософських суджень в формат богоборчого бунту. І розвивалося це 

все у одній людині, в компоненті з вищим ступенем художньої обдарованості 

при суворій вимогливості до самого себе. Лермонтівське «я», частіше таке, що 

ненавидить, аніж таке,що любить, воно здатне витіснити собою увесь світ. Це 

саме та ситуація, коли частина цілого, здатна замінити собою ціле. Він 

доводить свою зосередженість до повного «егоїзму», хоча можна сказати і до 

хворобливо-чуттєвої уваги до власного «я». 

Ні для кого не секрет, що потреба самоствердження живе у такій 

особистості, яка сама у собі не впевнена. У тому, хто незадоволений собою. І 

хто, як не Лєрмонтов, споглядає на світ неначе покинуте, обмануте дитя.  



Михайло Лєрмонтов загинув тоді, коли йому виповнилося всього двадцять 

сім років. Звичайно, усвідомлюючи це, дуже складно уявити собі його таким, 

що проживає довге життя, таким як, наприклад, Л.Толстой. Але це той випадок, 

коли не біографія визначила характер поезії, хоча можна говорити і про те, що 

не обійшлося й без цього. В даному випадку творчість, а якщо точніше, та 

внутрішня трагедія, яка у цій творчості втілена, змогла обірвати біографію. А 

щоб ще трагічніше усе виглядало – вкоротила її.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Між самотністю ченця і відчуженістю мислителя: самотність Миколи 

Гоголя 

Постать Миколи Гоголя настільки широко присутня у свідомості 

сучасників, що акцентувати зайвий раз увагу на його біографії потреби немає 

взагалі. За останні 150 років творчий і світоглядний спадок цього письменника-

філософа був розкладений на дрібні хімічні елементи, але все-таки наявні білі 

плями у його житті ще чекають своїх відкривачів. До переліку необхідних і не 

до кінця досліджених питань сміливо можна віднести і проблему гоголівської 

самотності та її ролі у творчості мислителя. Адже це постать, яка напряму 

дотична до феноменів відчуженості та самотності. До його суто людських 

переживань дістатися так само складно, як і через гори показної безшабашності 

та вседозволеності дістатися до Михайла Лєрмонтова-людини. Як зазначав 

один із багатьох дослідників внутрішнього світу Гоголя В.Лебедько, занадто 

він монументальний, мармурово-гіпсовий і дисертаційно-запилений для 

сучасників, не дивлячись на його, до цього часу, живі твори [169].  

У багатьох красиво закручених «біографіях» мислителя, що не сторінка, то 

осанна якійсь «чудовій рисі геніального письменника», разом із часто 

фантастичними і безпідставними припущеннями. Але тільки звернення до 

творів М.Гоголя, до його листів і спогадів сучасників, дає змогу побачити 

зовсім не канонічний і зовсім не літературний портрет людини з дитинства 

надломленої психічно, дуже вразливої і недовірливої, схильної до переїдання і 

нецензурщини; чоловіка, який з недовірою ставився до жіночого товариства і 

тільки у мандрах міг відчути спокій і хоч якусь рівновагу. 

Досить тривалий час тема самотності і відчуженості Гоголя не піднімалася 

взагалі і у цьому не вбачалося нічого дивного. Адже навіть при поверхневому 

погляді на Гоголя, можна в кілька шеренг вистроїти його друзів і приятелів, 

щирих і ситуативних, величезну кількість різноманітних захоплених 

прихильників і самозваних однодумців, чиновних і аристократичних 

покровителів (можна згадати хоча б те, що Гоголь міг особисто звертатися до 

імператорської родини з проханням про гроші в борг і, найважливіше, що вони 

йому давали); а скільки було поряд різного роду журнальних критиків, видавців 



і редакторів, щедрих московських купців, які за честь вважали присутність 

«такої людини» на своїх посиденьках чи балах… І тут – самотність.  

Специфічний світоглядний контекст, який існував спочатку в імперській, а 

потім і в радянській науці, взагалі не дозволяв звертатися до цієї тематики. Тим 

паче, що один із перших аналітиків творчості Гоголя – М. Чернишевський, 

взагалі відкидав будь-які злами і кризові періоди у письменника, вважав його 

занадто релігійним і реакційним. Приблизно у цих межах і балансувало 

тривалий час популярне гоголезнавство.  

Одним із перших, хто звернув увагу на проблему самотності у М. Гоголя 

був Д. Чижевський [353, с. 126], який висунув тезу про «духовну самотність» 

письменника і його концепція відразу пішла в розріз із існуючими тоді 

стереотипами, але широким загалом все-таки помічена не була. Тож, чи 

відіграла насправді самотність Гоголя яку-небудь роль у його біографії? 

Власне, сьогодні достеменно відомо, що життя і творчість Миколи Гоголя 

були фактично просякнуті нераціональністю, інтуїцією, пошуками вічних істин, 

осяннями, орієнтацією на емоції і чуттєвість. Він ніколи не почував себе 

обмеженим догмами чи принципами західних систем, тяжіючи більше до 

інтелектуальної і філософської традицій православного Сходу. Саме такою і 

була його самотність, бо він неначе пустельник, який шукає усамітнення, яке 

наближає його до Бога, до мудрості, мовчання і споглядання. До того ж 

самотність є обов’язковим фактом і умовою справжньої, глибинної творчості 

[356, с. 173]. На кінець життя його самотність і відірваність від інших стали 

тотальними. І погіршувалося це, як вважається, ще й відсутністю будь-яких 

сімейних стосунків. 

У одному з листів до Олександри Смірнової, якій Гоголь довіряв і часто  

відкривався, не зважаючи на свою скритність і замкнутість, поряд зі скаргами 

на погане самопочуття, переживання душевні, страждання тілесні ми можемо 

помітити тужливу ниточку самотності і натяки на гіркоту нерозуміння: 

«Жодної душі не було навколо мене протягом найтяжчих хвилин, і це у той час, 

коли будь-яка душа людська була би подарунком…[86, т. 12. с. 490]. Це 

важливо ще і тому, що конче необхідне йому людське товариство й для 



творчості. У одному із листів до Швирєва Гоголь пише: «Дивна справа, але я 

просто не в змозі працювати  тоді, коли я усамітнююсь, коли ні з ким не можу 

поговорити, коли поміж іншим не маю якихось справ, а навпаки маю достатньо 

часу вільного і не розподіленого. Мене так завжди дивував Пушкін, котрому 

для того, щоб писати, необхідно заїхати у село, самому, і запертися там. Я ж, 

навпаки, ніколи нічого не міг зробити, і взагалі я не можу нічого робити, де я 

сам і де я відчуваю нудьгу. Усі свої нинішні гріхи (маються на увазі 

літературні твори – прим. С.А.), я писав у Петербурзі, саме у той час, коли був 

завантажений по службі, коли мені було ніколи, …, і чим веселіше мені було 

напередодні, тим надхненнішим я повертався додому, тим свіжішим був для 

мене ранок» [86]. 

Будь-де і будь-коли найважча самота серед людей! Хоча у Гоголя його 

самотність була передбачена і біографією, і життєвими обставинами. Можна 

почати з перших дитячих душевних травм, які були пов’язані зі смертю батька і 

раннім відлученням від дому, а потім з розлукою на все життя із рідним краєм; 

дуже складні і специфічні стосунки з матір’ю, яка любила його по своєму, але 

по справжньому ніколи не розуміла, хоча яке може бути розуміння на відстані, 

в листах та записках. Сюди ж додається його постійні мандри і необлаштований 

побут, без власного дому, без дружини і дітей, без так званих елементарних 

сімейних радостей. 

Важко уявити тільки, наскільки тяжким було для молодого письменника 

постійно відчувати себе «хитрим малоросом» у поблажливо-доброзичливому, 

недовірливому петербурзькому товаристві, у якому далеко не завжди вдавалося 

залишатися самим собою [26]. І хіба не тяжкий той горезвісний 

фантасмагоричний симбіоз двох національних душ, що складало, по суті, 

вимушене дводушшя. Хоча він намагався переконати себе та інших у тому, що 

це основа його внутрішньої гармонії, та насправді маємо в наявності синдром 

роздвоєності, драматичного розриву між долею і корінням. На це вказує і 

С.Єфремов, коли намагається аналізувати причини внутрішніх коливань Гоголя 

[120, с.29]. 



Та найважливішим буде те, що внутрішньо і психологічно коріння 

гоголівської самотності знаходяться ще глибше. І серед найвиразніших 

елементів її можна виділити навіть зовнішню поведінкову не схожість його на 

так званих простих людей, неформатність суджень, думок, поведінкових 

реакцій; його суперечливість натури, яка властива, мабуть, кожній творчій 

особистості. І от усе це, набір таких неоднозначних якостей, здатне по своєму 

шокувати оточуючих: літераторів і просто тих, хто поряд. Адже елементарне 

порушення стандартизованих, звичних уявлень і норм здатне загнати у глухий 

кут буденну колективну свідомість, від впливу якого не захищене навіть 

найближче оточення. У таких випадках будь-хто, який би близький він не був, 

здатен сприймати викривлену реальність такою, яка вона є, таким чином 

перетворюючи думки і вчинки неабиякої людини у витівки звичайнісінького 

дивака. 

Гоголь і сам знав про себе те, що з боку і він, і його вчинки видаються 

дивацтвом, а він сам може виглядати у очах оточуючих навіть як юродивий. 

Справді драматичним у цій ситуації було те, що він усвідомлював власну 

неможливість бути кимось іншим. І єдине чого найчастіше прагнув, так це 

розуміння цього оточуючими, а особливо тими, кого вважав своїми друзями. 

Так у одному з листів до М. Погодіна Гоголь пише: «…Ти б повинен знати, що 

той, хто покликаний займатися творчістю в глибині душі, жити і дихати 

власними творіннями, той повинен бути диваком багато у чому…іншій людині, 

для того, щоб хоч якось себе виправдати, може бути достатньо і двох слів, а 

йому потрібні цілі сторінки. Як же тяжко іноді!» [86, т. 11.с.325]. І далі, тільки 

вже в ході листування з М. Язиковим: «…Якщо людина визріла для 

усамітненого життя, то в його образі, способі мовлення, у вчинках є щось таке, 

що здатне віддаляти його від усього щоденно – і, самі того не бажаючи, від 

нього починають відступатися люди, які постійно зайняті щоденними 

буденними чутками, плітками та іншими пристрастями [86 т.11. с.351].  

У Гоголя був уже такий досвід: так від нього відступилися батько і син 

Аксакови, які серйозно повірили масовій істерії про психічну хворобу 

письменника після друку його злощасних «Выбраных мест из переписи с 



друзьми» (1847 р.). Ця тема яскраво проглядається в їх родинному листуванні 

цього періоду. А.С. Швирєв, В. Жуковський – це все люди, які не були 

недругами Гоголя, а були близькими для нього. Б. Чикін у даному контексті 

проводить цікаву паралель «соціального божевілля» Гоголя і Чаадаєва, з тією 

лише різницею, що Чаадаєв правила гри прийняв, видав свою «Аналогію 

божевільного» [347], а Гоголь, який до цього був прийнятий суспільством і 

літературним товариством, все-таки сильніше страждав, особливо враховуючи 

його хворобливість, неврівноваженість і недовірливість [355, с.62]. Масла у 

вогонь підлив і знаменитий лист до Гоголя від В. Белінського, який просто 

напросто не знайшов у собі можливості зрозуміти те, що його товариш прагне 

жити і мислити самостійно, і його треба сприймати не лише через призму 

«Миргорода» чи «Мертвих душ». Тільки виходячи із цих поверхових моментів 

гоголівської біографії, за його натурою і художнім хистом, мислитель із самого 

початку був приречений на самотність і нерозуміння. 

Дмитро Чижевський, коли обґрунтовує самотність Гоголя у тогочасному 

літературному світі, звертає увагу на умисну відстороненість письменника від 

дуже популярних і галасливих баталій «слов’янофілів» і «західників», хоча 

серед учасників цих дискусій, особливо в таборі патріотів, було дуже багато 

його добрих знайомих [352, с. 208]. На підтвердження цій тезі можна привести 

розділ «Суперечки» у «Вибраних місцях у листуванні з друзями», де Гоголь 

чітко описує свою позицію стороннього спостерігача: «До суперечок 

дослухайся, але сам в них не втручайся» [86, т 8.с.263]. І якщо згадуваний вище 

В. Белінський намагався пояснити гоголівську відстороненість його тривалим 

проживанням в Італії, то нам видається усе набагато глибшим, адже Гоголь в 

Петербурзі – це людина іншої культурної площини та іншого світогляду. І той 

самий Д. Чижевський у роздумах про «Шинель» пише про те, що в творах 

Гоголя однією із центральних думок буде ідея про наявність у кожної людини 

своєї пристрасті, захопленості, своєрідного запалу на життя. Ця ідея бере своє 

коріння у європейському і українському барокко [354, с. 189-190]. Саме після 

цього, думка про інший культурний простір справді набуває сенсу. Цей 

культурний простір і культурна епоха ХVІІ – ХVШ ст., генетична спорідненість 



з якими у Гоголя і могла б бути однією із причин його так званої літературної 

відсталості, уособленості в ментально інакшому культурному середовищі 

Санкт-Петербургу середини ХІХ ст. Адже  для російської культури того часу 

барокко було явищем не лише анахронічним, але і мало органічним [26]. Хоча 

справа, мабуть, буде не тільки у стилі, але перш за все і світосприйнятті. 

Українська барочна традиція в усіх аспектах цього поняття сприймалася 

Гоголем з дитинства у нерозривній єдності із специфічною атмосферою і 

людьми. Це і життя у батьківському домі, навчання у школі. Він сприймав 

низове барокко через вертепи та інтермедії, сценічні постанови та біблійні 

сюжети, тощо. Можна сміливо стверджувати, що Гоголь – письменник в 

основному сформувався на давньоукраїнській духовній і літературній традиції, 

від якої і ввібрав у себе основні барочні ознаки. Звичайно зрозуміло, що це 

ніякою мірою не виключає інших форм впливу, у тому числі того самого 

російського романтизму. Це проглядається, у першу чергу, по трагічно-

драматичних, патетичних складових, сприйняття історичного і сучасного йому 

буття, підсвідомий потяг до містичного, ірраціонального у людині і у світі, 

властиве йому геоцентричне відчуття себе в світі. Паралельно цим 

компонентам розвивається жадібна увага до простих, і деякою мірою, 

натуралістичних проявів життя, часто не зовсім естетичних її форм, за якими 

можна розгледіти високе і піднесене. З цих позицій дещо однобоко 

виглядатимуть спроби, наприклад, М, Бахтіна, вивести творчість Гоголя з 

Раблє, акцентуючи її цілковито тільки на карнавально-ярмарковій традиції, 

через призму якої він розглядає навіть «Тараса Бульбу» і «Мертві душі» [27, 

с.689]. 

Тому, як нам видається, немає нічого дивного у типологічній близькості 

творів Гоголя і українських проповідей, які характеризуються високим 

релігійним пафосом; одночасно з цим – близькість до побутової «побрехеньки», 

анекдоту чи байки. Сукупність усіх цих явищ сьогодні часто визначають і як 

гоголівське бароко [26]. Це явище в російському літературному просторі 

виглядає аж занадто чужим. Воно не вписується ніяким чином у традиційний 

ланцюжок стереотипного уявлення про спадкоємність, над якою іронізував ще 



Ю.Тинянов: «…Жуковский родил Пушкина, Пушкин родил Лермонтова» [310, 

с. 258]. Але про Гоголя такого ніяк сказати не можна. Його ніхто не «родив» та 

і він після себе нікого не залишив. Жоден письменник після смерті Гоголя не 

може вважатися продовжувачем гоголівської традиції, хоча багато хто на це 

претендував, наприклад, молодий Ф.Достоєвський. І це при тому, що і 

літературне товариство, і критики від самого початку прийняли Гоголя у свої 

тенета. Прийняти прийняли, але це зовсім не означає, що розуміли. 

Зайнявши на літературному олімпі загальновизнане місце, Гоголь 

залишився поза російською літературною течією, у глибокій літературній 

самотності і впевнено можна говорити, в атмосфері відсутності якого-небудь 

розуміння. Самотність Гоголя не мала соціального підґрунтя, вона була його 

глибоко особистісною рисою. Його просто шалена релігійність часто доходила 

до хворобливих проявів, надоїдливого старечого повчання і містичного жаху 

перед смертю уві сні. І якщо ми вже говорили про те, що фактично із самого 

дитинства Гоголь був уражений самотністю, то подолати її він не зміг навіть 

переїхавши до Петербурга, самотнім він залишався і тоді, коли увійшов до кола 

обраних, так і не змігши у ньому стати своїм до кінця. Звичайно, національний 

контекст у цьому не мав вирішальної ролі чи навіть не був одним із основних 

чинників. Достатньо тільки відкрити його поему «Мертві душі» і безпристрасно 

прочитати історію самотнього Плюшкіна, щоб зрозуміти, що саме на цьому 

персонажі Гоголь проводить анатомічну трепанацію самотності і паралельно 

демонструє, що сам із таким переживанням він вже давно зжився[87, с.138 – 

139]. 

А у Гоголя є чому повчитися, як є над чим і замислитися. Оригінальним 

чинником, як нам видається, є гоголівська спроба передати екзистенціал 

самотності через ціле мереживо смисло-образів. Одним із таких елементів є 

безрідність, яка може асоціюватися з душевною чорнотою і характеризується у 

нього через жадібність, мстивість і заздрісність. Самотність як хвороба 

притаманна таким людям, які тікають від світу і стороняться людей. Безрідний 

– це персонаж, який не має внутрішньої серцевини, він «неприкаянний» і 

відчужений від людей самою своєю сутністю. Це Петро і Басаврюк із повісті 



«Вечір напередодні Івана Купала», несамовитий чаклун із «Страшної помсти» 

та і Хома Брут у повісті «Вій» така ж безрідна душа, якій нікуди податися і ні 

до кого пристати.  

Сакраментальна теза «Усі ми вийшли із «Шинелі» Гоголя», яку 

приписують то Ф. Достоєвському, то І. Тургенєву містить у собі глибокий 

підтекст. Адже для того, щоб «вийти» звідкись треба спочатку туди зайти. З 

«Шинеллю» було не все так просто. І у момент друку її витлумачили 

одновимірно, у профанному контексті, або ж, як називав цей твір В. Набоков, у 

вигляді «трансцендентального анекдоту». Лише згодом додумалися до 

підтекстів і прихованих смислів, побачили її міфологічні образи. Можливо саме 

через це «Шинель» в літературі тривалий час залишалася явищем унікальним. 

Хоча сучасне прочитання повісті, основну увагу звертає не так на головного 

персонажа, Акакія Акакійовича Башмачкіна, і його епопею з форменою 

шинеллю, як на аналіз тогочасного суспільства та його потенціалу.  

В «Шинелі» Гоголь пише про життя «маленької людини», але її, на відміну 

від чеховської, може бути щиро шкода. Від самого початку ми знаємо, що 

Акакія Башмачкіна не поважають, навіть сторожі не надають йому належної 

поваги, а «дивляться на нього так, неначе через приймальню пролетіла муха» 

[88, с.137 ]. Так розповідати про життя дрібного чиновника міг тільки Гоголь, 

він власне відчув його на собі,  тому знав про що писав. 

Найбідніший, найнещасніший, найсамотніший тип, зовнішня пародія на 

людину, «муха», яка не усвідомлювала себе на землі, при усіх цих негативах, 

гоголівський чиновник, як дарунок, отримує щиру любов і потяг до 

переписування паперів. І це не кар’єризм (Башмачкін відмовляється від 

підвищення), це не якесь бажання комусь догодити, це проста любов до своєї 

справи, навіть самовіддача [233]. Адже він не просто переписує, він спілкується 

із буквами, він пірнає у переписування і букви єдині, хто його розуміє, тому 

тільки з ними він справжній, з ними він живе. 

І в призмі цього, настільки драматично виглядає і чується надривний окрик 

зацькованого і обсміяного чиновника: «Залиште ж мене, для чого ви мене 

ображаєте?» [88, с.137], який так і залишиться без будь-якої відповіді, навіть 



авторської. Цей вигук буде відчайдушним  кроком самотньої і смішної людини, 

який визначить, що проблема не у майновій чи соціальній нерівності, справжня 

проблема тільки у свідомості. І цілковито затертий герой як жив непомітно, так 

і помер – ніким не поміченим. «І Петербург залишився без Акакія Акакійовича, 

неначе у ньому його ніколи й не було. Зникла і заховалася істота, ніким не 

захищена, нікому не потрібна, ні для кого не цікава і не звернула на себе увагу 

жодного дослідника, який не пропускає можливості посадити на голку 

звичайнісіньку муху і розглядати її в  мікроскоп; істота, яка терпляче зносила 

усі знущання в канцелярії і без будь-якої потреби злягла у могилу, але для якої, 

хоч і перед самим кінцем життя, промелькнув світлий гість у вигляді шинелі, 

що хоч на мить оживила його бідацьке життя, і на яке так само потім звалилися 

нещастя, як звалюються вони на царів і володарів світу. [88, с.163]. З «мухи 

простої» усе почалося, і «муха звичайна» у фіналі позначила ступінь 

відмінності у сприйнятті людини сторожами і самим автором.  

Поряд з цим, важливим аспектом буде і звернення Гоголя до феномену 

міста. Мислитель, можливо був один із перших, хто звернув увагу на той 

тотальний, часто нищівний вплив, що має міське середовище на людину. 

«Шинель» демонструє місто неначе страшного звіра, який пожирає і нищить 

людську сутність, вбиває талановитість, спотворює надії і мрії. Як наслідок 

людина перетворюється на спустошене, нікчемне створіння, безкрайньо 

самотнє і роздавлене. У світі міста людина стає фантомом чину, ранг підступно 

підмінює душу. Гоголівський Петербург – місто холодне і мертве, бо вбиває усе 

живе, воно не може не тиснути на маленьку людину, яка переживає власну 

непомітність, самотність і непотрібність. А фарс повісті полягає у тому, що така 

нікчемна людинка не може в цілому Петербурзі ніде знайти захисту і 

розуміння, ніде окрім як у потойбічних, містичних сил.  

Неформатність Гоголя як письменника і мислителя проглядається і у тому, 

що він не просто відкривав нові світи, він створював їх заново, творив новий 

світ,  іншу паралельну реальність, у якій жив коли працював, що призводило до 

складних внутрішніх роздвоєнь. Його проблема як автора, полягала і у тому, що 

він максимально ототожнює себе зі своїми героями, ідентифікує себе з ними. 



Про це любив говорити і сам Гоголь, але найкраще сказав П. Аннєнков: 

«…Поема «Мертві душі» була для нього (М. Гоголя) тією подвижницькою 

келією, в якій він бився і страждав до тих пір, доти його не винесли 

бездиханним звідти» [19, с.237]. Герої Гоголя перетворюються на реальних 

людей.  І сьогодні ми намагаємося визначити і дослідити їх прототипів і скільки 

гоголівського у кожному із них. 

До кінця не зрозумілий Гоголь, його нерозгадана таємниця багато у чому 

пов’язується із величезною кількістю його морально-психологічних недугів, які 

переважно, мали соціальний характер і походження. Тому чим глибше він 

усвідомлював трагічну непоєднуваність в душі людини естетичних і моральних 

начал, тим проблематичніше ставала для нього тема краси і мистецтва [126, 

с.173]. З часом це привело його до висновку, що душа людини взагалі не здатна 

до справжніх моральних вчинків, тобто до любові. «Людина дев’ятнадцятого 

століття відштовхує від себе брата… Вона готова обійняти усе людство, а брата 

не обійме». Саме тому, усі масові ідеали являють собою не що інше як 

звичайнісіньку риторику.  

Таким чином, можемо зробити наступний висновок: самотність та 

відчуженість у житті і творчості Миколи Гоголя може осмислюватися у кількох 

напрямках – зовнішньому, який містить у собі соціальний контекст та 

внутрішньому, що містить екзистенційну складову. Особливо актуальною є 

внутрішня самотність, яка з одного боку слугує мислителю як захист від 

чужого йому середовища, а з іншого є методом пошуку самого себе, своєї 

унікальності, неповторності, укоріненості у власну історію та культуру.  

Особистість людини при цьому вживляється в систему суспільних 

стосунків і водночас живе власним інтимним життям. Це саме ми спостерігаємо 

і у аналізі його персонажів, які також можуть бути поділені на дві великі групи: 

1. Втікачі від суспільства та його впливів, сюди ж відносяться 

самітники, для яких людське середовище є здебільшого ворожим 

(Петро з Басаврюком із «Вечора напередодні Івана Купала», Хома 

Брут з «Вія», батько-чаклун із «Страшної помсти»). Власне це ті, 



переважно негативні персонажі, який Гоголь позначає як «бісові 

люди», «нелюдимі» або ж «безрідні».  

2. Самітники через специфічний власний соціальний стан або статус. 

Сюди можна віднести персонажів чиновників, поміщиків та інших. 

Історико-філософський аналіз творів і епістолярної спадщини мислителя 

свідчить про те, що Гоголь сам майже постійно перебував у ситуації 

відчуженості та самотності (певні підстави схильності до якої ми знаходимо ще 

в дитинстві письменника), і це мало надзвичайно великий вплив на усю його 

творчість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Самотність та відчуженість Федора Достоєвського 

Історико-філософська традиція останніх ста років сформувала образ 

знакового мислителя ХІХ століття Ф. Достоєвського, як людину без біографії. 

Найвидатніші філософи М.Бердяєв, Л.Шестов, Д.Мережковський, В.Розанов 

змогли визначити найголовніші теми незалежної дискусії про Достоєвського, 

але зробили це таким чином, що не зачепили проблеми його життєвого шляху. 

Він цікавив їх не стільки у повноті власного життя, стільки у повноті власної 

думки. У цьому є своя правда і потреба, але має право на існування і принцип, 

за яким митець не може відділятися від свого творіння. Тому Достоєвський є 

один із тих унікальних випадків у літературі, природа якого має змогу 

максимально розкритися у біографічному розладі становлення його 

особистості.  

Дійсно, Федір Достоєвський – це справді людина «без минулого». Він 

майже ніколи не цікавився власним родоводом і ніколи не говорив про 

родинність та походження. Тільки під 50 років йому зненацька захотілося 

дізнатися про те, що ж сталося із батьківським маєтком і будинком, у якому він 

виріс, кінець-кінцем, чи залишилися якісь родичі окрім нього і брата. Пошуки 

здійснив у досить дивний спосіб – дав оголошення  в газету, на яке ніхто не 

відповів. Хоча чого можна чекати від людини, яка не знала дівочого прізвища 

власної матері і щиро сумнівався у тому, як по-батькові рідного діда. 

Розпочинаючи власний аналіз творчості Ф. Достоєвського, ми не даремно 

акцентували увагу на цьому факті. Адже схожі долі мають і більшість героїв 

Достоєвського. Та чи можуть бути які-небудь зв’язки між поколіннями у тому 

царстві хаосу, яке пропонує мислитель? Персонажі Достоєвського – бідняки та 

безрідні сироти, живуть у непроникній усамітненості і повній безвиході. Далі 

власних батька і матері, у кращому випадку, вони не знають нікого і нічого. 

Будь-який персонаж його романів – аристократ чи служник, поміщик чи 

купець, існує у площині твору не маючи власного родового коріння.  

І в дитинстві, і в юності, і в дорослому житті Достоєвський набагато рідше 

страждав від самотності, аніж від примусового, насильницького спілкування. 

Тому, як тільки він вийшов із Омської в’язниці він написав: «…бути самому це 



потреба абсолютно нормальна, так як пити і їсти, інакше у такому 

насильницькому комунізмі можеш зробитися справжнім людиноненависником. 

А товариство людей стане отрутою і справжньою заразою» [278, с. 69]. Щось 

схоже, Достоєвський приписує і своєму героєві Олександру Горянчикову, який, 

перед тим як його помістили на каторгу, осмислює своє майбутнє через 

запитання: що страшного чи болісного у тому, що усі десять років каторги він 

жодного дня, жодної хвилини не буде сам? [111, с. 17]. Як би там не було, та 

видається, що зрозуміти Достоєвського можна тільки тоді коли бачиш у ньому 

не засіб, а розумієш його як мету. 

Сам Достоєвський ніколи не мав специфічного аристократичного лоску, 

ніколи не виділявся гарними манерами, не міг засвоїти спокою і стриманості 

тону. Він завжди писав довжелезні листи із самими різноманітними 

проханнями, яких, власне, через деякий час, сам і соромився. Його завжди 

вирізняла недовірливість і від власної нетерпимості він страждав не тільки на 

папері, але і на людях. У гостьових кімнатах його часто бачили згорбленим і з-

під лоба поглядаючи на присутніх. Абсолютно нейтральне і формальне 

запитання про здоров’я могло так образити Федора Михайловича, що він 

замикався у глухому мовчанні на весь вечір. Багато хто із сучасників запам’ятав 

Достоєвського хворобливим, дратівливим, занадто знервованим і схильним до 

безпричинних образ. 

Сконцентрований на собі, одночасно замкнений у собі, Достоєвський як 

ніхто знав, що таке відчуженість і самотність. Тому, мабуть, недаремно однією 

із головних  своїх творчих проблем він визначає ідею воз’єднання, синтезу 

людства і разом з тим набуття кожним мислячим індивідом внутрішньої 

гармонії і єдності. Він як ніхто із сучасників бачив і розумів, що ця єдність 

зруйнована і у вигляді діалогу людини з природою, і в середині суспільного і 

державного механізму, рівно як немає гармонії у внутрішньому світі окремо 

взятої звичайної людини [332]. Його твори не тільки констатують факт такого 

розпаду  людства, але одночасно пропонують своєрідний вихід із  глухого кута 

відчуженості. Окрім  того Достоєвський може вважатися і тим мислителем, 

який одним із перших дійсно зміг сформулювати так звану «об’ємну теорію 



відчуженості» [174, с. 311]. І, мабуть, нічого дивного немає у тому, що 

починається відчуженість у Достоєвського з типового соціально-майнового 

поділу.  

Майже кожен його твір свідомо чи ні, але акцентує на цьому увагу. Ми 

ніяким чином не можемо дорікати Достоєвському незнання чи не розуміння 

протистояння багатих і бідних. Кінець-кінцем він пропустив це через себе. 

Захоплення ідеями утопічного соціалізму призвело його на лаву підсудних і 

закінчилося омською каторгою, з якої вийшов вже зовсім інший член 

суспільства. Потреба аналізувати такі трансформації вилилася у 

напівбіографічних «Записках з мертвого дому». Саме напівбіографічні, бо якось 

говорити про повне співпадіння, в даному випадку, не можна.  

Природа художнього тексту, роману, передбачає видозміну особистості 

його автора, як би точно він не намагався його втілити. Але аналізуючи 

переживання і думки Достоєвського і те, як вони відображаються в «Записках з 

мертвого дому», крім того наявні листи мислителя і спогади про нього, можуть 

свідчити про присутність особистого досвіду у описах каторги Горянчикова.  

В будь-якому разі, аналізуючи текст «Записок…» ми можемо говорити про 

не стільки фактичну спорідненість Достоєвського і його героя, скільки 

спільність психологічну, внутрішню. Тому, обережно звичайно, але цей твір 

можна використовувати як одне із джерел, яке здатне передати внутрішній стан 

мислителя-каторжанина [153, с. 86]. А в умовах ув’язнення усі його попередні 

світоглядні установки були кардинально переглянуті. Адже самотність і 

відчуженість виявилися тією реальністю, яку йому довелося прийняти і жити з 

цими відчуттям майже увесь період заслання. 

Власне замість очікуваної ним спільноти відкритих світові людей, 

Достоєвський стикається із замкненим і жорстко, соціально розділеним 

середовищем, яке жило за своїми законами і принципами. І найважливіше те, 

що він усвідомлює «вимушене спільне проживання», як одне із найтяжчих 

випробовувань [111, с. 36]. Цілком зрозуміло, що момент колективного 

існування має місце не тільки в ув’язненні, але до острогів приходять такі люди 

з якими шукати точок перетину часто не хочеться зовсім. 



До того ж Достоєвський стикається і з зовсім неочікуваним явищем – 

соціально-становим відчуженням. Не дивлячись на те, що він, як дворянин, 

позбавлений усіх прав і привілеїв, формально прирівняний до інших 

ув’язнених, ці інші ніколи  так і не визнали його за свого. Більше того, він пише 

про те, що каторжани «з любов’ю дивилися на їх (колишніх дворян) 

страждання, яке вони намагалися приховувати». Особливо яскраво це 

помічалося у фізичній праці і їх не пристосованості до систематичних фізичних 

навантажень [111, с. 43-44]. Та найважливіше, що така станова відчуженість 

формується неначе сама по собі, без будь-якої озлобленості, навіть несвідомо. 

Ти чужий! Яким би привітним, добрим і щедрим ти не був, ця прірва  

залишається неподоланною. Колишньому дворянину не повірять і його не 

зрозуміють. Він ніколи не буде другом і товаришем. І навіть якщо з роками він 

зможе завоювати якийсь авторитет, то внутрішньо чужим у цій ватазі 

залишиться навічно. 

Свобода художника, мислителя, будучи величиною постійною, все-таки 

кардинально відрізняється у ситуації гармонії та дисгармонії. Можемо згадати 

знамените пушкінське «Ты царь: живи один» і припустимо «Мне любо это 

заточенье» Вяземського – це далеко не одне і теж саме, як не однакові долі 

царя, який гордовито плекає свою зарозумілу, верховинну самотність, і доля 

арештанта-каторжанина. Або ж, враховуючи, з якого боку знаходиться ключ – 

відлюдника. 

Та судячи з усього, Достоєвський увесь час намагався подолати цю 

незриму прірву, намагався зблизитися з тими, з ким ділив каторгу, адже йому 

це було потрібно для елементарного самоутвердження. Засобом для цього були 

звичайні люди. Хтось підпадав під його вплив, хтось залишався осторонь, але 

все-таки почуття самотності, а іноді навіть  зневаги до самого себе через це, не 

полишали мислителя. Такою долею Достоєвський, по-своєму, наділяє і 

дворянина Горянчикова, а післякаторжанське існування свого героя, з його 

самоізоляцією і хворобливою самотністю, можна вважати своєрідною 

проекцією почуттів самого письменника. Яскравим підтвердженням того, що 

Достоєвський не вигадав переживання свого героя, а переживав їх сам реально, 



можна визначити його лист до брата Михайла за лютий 1856 р., де він 

протиставляє себе іншим каторжанам саме як представник протилежного 

соціального стану, обґрунтовуючи своє місце освітою, соціальною ієрархією і 

можливістю споживання різних соціальних благ [112, с. 162]. 

Більшість дослідників схиляються до того, що способи поведінки 

Достоєвського-каторжника показують його досвід у якості курсанта Головного 

інженерного училища. І хоча каторгу з інженерним училищем порівнювати не 

можна, саме тут, серед юнкерів, майбутній мислитель здобував перший досвід 

виживання у закритому середовищі [напр. 153, с. 90]. Як би там не було, але до 

кінця реалізовувати власну індивідуальність Достоєвському не вдалося, хоч він 

і зміг якось організувати навколо себе маленький літературний гурток. 

Принаймні відомі на сьогодні мемуаристи з більшим чи меншим акцентом 

відзначають його закритість та прагнення до самоти [див. 109, с. 200]. На такі 

роздуми налаштовує і відоме прізвисько Достоєвського в стінах училища – 

«Монах Фотій». Вірогідно, що без видимих причин, нікого до «монахів» не 

припишуть. 

Саме в училищі у Достоєвського вперше прослідковується екзистенційна 

криза, помітний крах важливих життєвих установок. Думається, що пов’язано 

це, в першу чергу, з відчуттям неможливості власної самореалізації. Потім, 

після відставки і зблизившись із письменниками та літераторами-початківцями, 

кризові симптоми минули. Адже коло літераторів відразу дало йому 

можливість показати себе, що і відбулося з виданням «Бідних людей». Вже у 

цьому першому його значному творі по новому звучить тема «маленької 

людини» і її трагедія, що паралельно яскраво демонструє характерні риси 

самого автора: сконцентрованість на внутрішньому світі героїв, глибокий 

внутрішній аналіз їх долі, здатність надзвичайно тонко передавати найдрібніші 

особливості психологічних станів персонажів, але одне із найважливіших явищ 

– це принцип сповідального саморозкриття характерів. 

Та не дивлячись на це, нестійкий характер Достоєвського себе проявив 

відразу як тільки почалися перші серйозні критичні рецензії. Вершиною чого 

став розрив з В.Бєлінським. А своєрідним компенсаторним чинником цього, 



стало входження молодого письменника в коло петрашевців, яке приваблювало 

його саме тим, що його там слухали. Він намагається показати себе не тільки як 

літератора, але й як мислителя із твердою світоглядною позицією. Часто у його 

активності в середовищі петрашевців вбачається внутрішнє бажання 

«проповідувати» [153, с. 94]. 

Та саме каторга, не дивлячись на сотні таких самих як і він, тих, що 

знаходилися поруч, виховує у Достоєвського любов до усамітнення. І тут він 

усвідомлює та говорить про те, що завжди один, не дивлячись на оточуючих. 

Достоєвський на каторзі самотній внутрішньо, душевно. Він переглядає минуле 

життя, перебирає усе до найменших дрібниць, осмислює його і судить сам себе 

самим найсуворішим чином. Іноді навіть дякує долі за те, що вона посилає 

йому таке усамітнення, без якого не може відбутись ні суворий перегляд 

попереднього життя і ніякого суду над собою. Одночасно мислитель формує 

своєрідну програму свого майбутнього, якій зобов’язується слідувати постійно 

не дивлячись ні на що [111, с. 423]. 

Сміливо можна говорити про те, що каторга Достоєвського не змінила і не 

переродила. Вона максимально оголила його неможливість, в першу чергу 

психологічно, стати кимось. Далі можна було творити, писати, мислити, але усе 

це перетворилося на вторинне, похідне від незмінного почуття зневаги до 

самого себе. І роман «Записки із підпілля» став такою собі сходинкою для 

повернення в літературу і суспільство, де герой намагається знайти шлях до 

справжнього життя, а можливо навіть і шлях до самого себе.  

Життя колишнього чиновника – це демонстрація безглуздості крайнього 

індивідуалізму, критика відчуженості від суспільства, але одночасно і яскравий 

показник можливого спотвореного, згубного впливу суспільства. І на фоні того, 

як герой не бажає проживати чужі життя і щоб хтось жив за нього, ми бачимо, 

що загалом суспільство такій людині може запропонувати не великий вибір 

векторів розвитку: вона або прагнутиме до поліпшення свого соціального 

статусу, або ж до максимального поліпшення своїх покупних можливостей, а 

фоном цих процесів буде слава і успіх [174, с. 314]. Проблема, на нашу думку,  

полягатиме у тому, що усе це нав’язується кожному ззовні і захоплюючись усім 



цим, ми майже цілковито розпорошуємо власну індивідуальність. На прикладі 

свого героя, Достоєвський намагається продемонструвати відчуженість за 

ознаками відмінностей у цінностях і прагненнях. Типовий приклад – зустріч 

однокласників під час якої дійові особи переймаються виключно соціально-

статусними досягненнями і перспективами. Такі тривіальні речі як духовний 

ріст чи внутрішній світ особистості їх мало цікавить. Тому зі своїми пошуками, 

він виглядає на їхньому фоні, м’яко кажучи, диваком. Як приклад актуальності 

цієї теми, можемо згадати сучасні такі ж зустрічі із незмінною, як показує 

практика, за останні двісті років тематикою розмов колишніх однокашників-

однокласників-однокурсників. Вся та ж демонстрація, і вся та ж заздрість до 

чужого успіху. 

Деяку паралель у визначенні відчуженості і її причин, можна провести між 

Достоєвським і пізнішим Хайдеггером, у якого мова ведеться також про 

затирання особистості примарними благами цивілізації [334, с. 513]. І підпільна 

людина не хоче бути товаром сама і продавати когось/щось, вона не має 

стереотипових кар’єрних амбіцій, а прагне вийти за межі існуючого суспільно-

торгівельного ряду. І самі перспективи кар’єрно-майнового росту здаються і 

Хайдеггеру, і Достоєвському біганиною по замкненому колу, яка тільки 

виснажує, здеградовує, а не розвиває чи вдосконалює. Так само німецький 

мислитель пише про існуючу і не вирішену проблему втрати людиною власного 

«Я», про постійний конфлікт між «Я-соціальним» і «Я-особистісним». Та що й 

говорити, так само як і його Шатов («Біси») сам Достоєвський проходить через 

пізнання трагічного холоду самотності і через потужний жах безнадії, які 

охоплюють його тоді, коли у якості відповіді на сердечні зізнання проявляється 

химерна гримаса зневаги [278, с. 553]. І це буде символічна демонстрація  

трагічності, через яку Достоєвський сприймав світ.  

За висловом, і вдалим, Л. Шестова – письменник ніколи не був у ранзі 

добровольця на шляху до сфери трагічного [363, с. 316]. Але він побував там. І 

це призвело до того, що жити, думати і відчувати Достоєвський почав інакше. 

Нехай не всі кораблі були спалені, не всі шляхи відрізані, але свою головну 

життєву драму молодий Достоєвський сприймав як занурення у  трагедію. З 



ненавистю і озлобленістю на увесь світ вириває і викидає із себе усе те, у що ще 

не так давно він свято вірив і що сприймав як власне призначення. 

Ось тоді, насправді, і виявляється, що той ідеалізм, натхненність із якими 

мислитель жив, не здатен витримувати жорстокого натиску дійсності. Як 

звичайна людина ти зіштовхуєшся із справжнім, не прикрашеним життям і 

починаєш розуміти, що усе гарне і привабливе раніше, виявляється брехнею. 

Уся гуманність, потреба «добра людям» кудись зникають і ти розумієш, що 

саме зараз, у цей складний час, опиняєшся перед власними ворогами 

внутрішніми і зовнішніми, сам на сам. І тоді починаєш відчувати ту дику 

самоту, з якої, насправді, не здатен вивести ніхто. Ось тут і починаєш розуміти, 

що таке філософія трагедії. 

Ідеальним образом не прихованої трагедійності у Достоєвського є князь 

Мишкін. Не згадуваний вище Горянчиков, не Раскольніков чи хтось із братів 

Карамазових, а загублений в життєвій рутині, дворянин духу, а не статусу, Лев 

Мишкін, який в очах цинічного оточення виглядає справжнім ідіотом. Та 

згубним для молодого князя є не його безпосередність, чи відірваність від 

церкви, як вважав В. Екземплярський [367], а елементарне прагнення бути 

собою. У цьому намаганні він, як ніхто щирий, і як ніхто самотній, бо бути 

собою ніхто окрім нього не хоче, або ж не може. На це зважується хіба що 

смертельно хворий Іполіт, але його відвертість межує з цинізмом і диктується 

скорою смертю. 

У суспільній системі координат Л. Мишкін типовий невдаха, якого іноді 

буває, від щирого серця, шкода. Аналізуючи цей персонаж взагалі дуже 

складно визначити джерела його невдач чи помилок, адже він усе намагається 

зробити правильно і «по серцю». Але життя його протікає без акценту на будь-

яку мету чи сенс. Що саме по собі дивно, хоча події роману складають не що 

інше, як звичайний епізод у невідомому житті дивакуватого князя, за влучною 

характеристикою В. Беньяміна [31, с. 22-23].  

Увесь цей час, майже не помітно, князя оточує повна самотність і це 

можна помітити по тим стосункам, які він намагається облаштовувати, по тому 

як вони виливаються у водопад трагедій, потрапляючи у якесь невідоме 



магнітне поле невидимої сили, яка з усією потугою протистоїть зближенню. 

При його максимальній скромності, непідробній щирості і смиренності він 

абсолютно неприступний, неначе оточений скляною стіною із кришталевого 

замку, його життя випромінює такий уклад, епіцентром якого буде його власна 

і до найдрібніших часточок, визріла самотність. 

Можливо знаковим буде й те, що у своїх творах Достоєвський поселяє 

бунтівників, грішників усіх мастей і збоченців, які стали символами світової 

літератури. Та й дивного нічого у цьому немає, адже падіння на дно гріха, 

занурення у болото ганьби з головою, для нього є не що інше, як обов’язкова 

умова спасіння. Хоча Достоєвський є творцем особливих грішників, які несуть 

у собі невидиме, вічне тавро прокляття – наприклад, Ставрогін, або ж 

Свидригайлов. Кожен з них є вільною, але внутрішньо відчуженою 

особистістю. Вони використовують людей і маніпулюють ними, що часто 

призводить до трагічних подій, але самі персонажі стоять поза суспільством і, 

загалом, залишаються для нього до кінця не зрозумілими. Це усе ті, кого звикли 

вважати останніми людьми. Достоєвський взагалі пише і говорить лише про 

останню людину. Перехідні стадії спілкування, соціальні чинники з їх 

несправжньою гордовитістю і дріб’язковою підлістю, самотність останньої 

людини, її уособленість ламаються і смиренно зустрічають іншого, очищеного 

героя. А цей очищений інший вже не знає відмінностей, забуває про усілякі 

розшарування соціальні стани і його душа вже не відчуває ні сорому, ні 

ненависті, ні зневаги [344, с.122]. Вирішального значення починає набувати 

тільки щирість, а ще контрольна сходинка людяності, якої людині вдалося 

досягти. 

Традиційно вважається, що часточка автора присутня у кожному 

вигаданому або сформованому ним персонажі. Як вважається, найближчий до 

Достоєвського тип – Іван Карамазов. Бо він є репрезентатором остаточної 

неможливості віри мислителя. Саме Іван пафосно повертає квиток Богові, бо не 

приймає світу створеного Ним, де «сльози дитини залишаються без спокути» 

[108, с. 247-249]. Іванова «Легенда про Великого інквізитора» взагалі часто 

називається одним із найяскравіших творів літератури. Для В. Розанова 



«Легенда…» була гірким плачем за людиною, яка обов’язково повинна 

самотньо вириватися  із темряви до світла. Тому недаремно, мабуть, світогляд 

Івана розкриває свої глибини саме у розділі «Бунт». Хоча сам Іван  не приймає 

такого слова. Він не розуміє чи можливе у бунті життя, а йому необхідно саме 

жити. На рівні бунту можливе життя у тих межах, які ми виставляємо для себе 

самі, таким чином протиставляючи суспільству себе. Так бунтар відчужується 

від колективу. Тому у наших повсякденних випробуваннях бунт може  

відігравати ключову роль – він може бути першою і найважливішою 

очевидністю. Та ця очевидність здатна витягти людину із його самотності, бо 

буде тим спільним, що є першою цінністю для усіх інших. Звідки ми можемо 

сформулювати і девіз Івана Карамазова, як  декартівський парафраз – я бунтую, 

а отже існую. 

Але історія Родіона Разкольникова найбільш розгорнутий приклад того, як 

людина здатна проживати життя з тягарем розірваного світосприйняття і до 

якої глибини огиди від нормального, незашореного способу мислити, може 

дійти затуманений трагічними рефлексіями утопічних ідей персонаж. Той 

самий персонаж, який, за словами самого автора: «…закінчує тим, що 

змушений сам на себе донести, з’явитися з повинною у вбивстві, і все для того, 

щоб хоч і загинути десь на каторзі, але знову з’єднатися з людьми» [112, с.137]. 

Із цих авторських записок видно, що саме самотність, а не ніякий страх 

притягнення до відповідальності, у кінцевому варіанті, змушує вбивцю 

зізнаватися у злочині. 

Сам Федір Михайлович не уник спокуси поговорити на актуальні, як 

зазвичай говорять, теми. Він добре вмів розповідати про «гордовиту 

самотність», але при цьому розумів, що увесь набір таких пафосних оповідей 

потрібен у першу чергу не йому, адже він це знав і розумів як ніхто, а розповіді 

потрібні були іншим. Хоча, як у своєму улюбленому стилі, запитував інший 

мислитель-самітник: «Хіба може бути сучасна людина гордовита на одинці 

сама з собою»? І далі про те, що мабуть щасливим був Прометей – він ніколи не 

залишався сам. Його завжди чув Зевс – у нього був противник, …, а значить 

була і «справа». Але сучасна людина, той самий Раскольников чи 



Достоєвський,  в Зевса не вірує. Коли її покидають люди, коли вона 

залишається наодинці сама з собою, вона волею-неволею, але починає говорити 

собі правду, і яка ж це жахлива правда [363, с.374]. Дійсно, як мало у такій 

правді тих романтичних образів, які ми самі собі ж придумали і зробили своїми 

супутниками. Але один із наслідків злочину Раскольникова, його обов’язковий 

результат – це відчуження від людей через власні егоцентричні ідеї, 

розчеплення самого себе через уникання контакту зі світом. Справді кошмарне 

марево розпорошеного вщент світу і від того пропащого, в епілозі книги, 

символізує саме той результат, до якого приходить людина, коли надихається 

образами та ідеями Родіона Раскольникова.  

   З усього наведеного вище, можна зробити висновок, що Ф.Достоєвський 

належить до категорії тих письменників, які люблять ті образи, що ними 

творяться, але до того часу поки вони страждають, доки вони мають підвищену, 

подвійну форму його власного життя, поки вони занурені у самотність і вона 

розриває їх зсередини на дрібні шматочки, до того часу, поки вони являють 

собою хаос, який щосили прагне перетворитися на рок.  

Герої Достоєвського відчужені від інших настільки, що не шукають і не 

знаходять відповідного зв’язку з дійсним життям. Вони не прагнуть до 

реальності, а відразу виходять за її межі, у безмежність. Це характеризує їх як 

закритих у самих собі, адже їх доля концентрується для них не зовні, а в 

середині. Через таку відчуженість С.Цвейг, наприклад, називав героїв 

Достоєвського наївними, бо ця відчуженість відчувалася через силу любові до 

світу або ж, вони здавалися нереальними через надзвичайну пристрасть до 

реального [344, с.113].  

Головні персонажі Достоєвського намагаються усіма можливими силами 

відточити свій стиль мислення до такого стану, поки він не стане гострим 

неначе хірургічний інструмент. Вони роблять анатомічний розтин свого стану, 

своєї свідомості і у несамовитих розмовах один з одним прагнуть розбурхати 

власну затурканість, їх розмови – це максимальна напруга роботи мозку  і до 

того етапу, поки не з’явиться загроза втрати здорового глузду. Достатньо лише 

згадати Кирилова, Розкольникова, Шатова, Дмитра-Івана-Олексія 



Карамазових… Кожен з них демонструє глибоко замкнену у собі, самотню 

особистість. Вони охоплені «власною» ідеєю, будь-то нігілізм, альтруїзм, манія 

величі, але усе це вистраждано і, неначе «золоте яйце», висиджене у власній 

хворобливій самоті. 

Та позначена нами площина дослідження творчого спадку 

Ф.Достоєвського ніяким чином не повинна вказувати ні на оптимістичність, ні 

на песимістичність самого мислителя. У певному ракурсі, оптимістичне 

тлумачення людської природи у нього, може лише підкреслити її внутрішню 

трагічність.  Важливо, щоб трагедія сприймалася у її трагічності, а не у 

затьмареному маскувальному тлумаченні, що, звичайно, може складати її єство. 

Та песимізм повинен витікати із всебічної життєвої правдивості, із повноти 

життя, а не перебільшеної міопії чи гіперметропії.  

На нашу думку, від Достоєвського залишилася прихованою справжня 

внутрішня, життєва повнота. Він не зміг відчути її ні у своїх романах, ні своєю 

біографією. Достоєвський побачив людину злою, підступною, порожньою, 

хворобливою і покинутою, але не зміг розгледіти людини-творця. Він дуже 

гарно і чітко помічає людське страждання, але неначе проходить повз світлі і 

приємні події. Те, що перед ним розкривається, Достоєвський намагається 

розкрити до максимальної позначки реальності, при цьому часто, знов таки, 

випускаючи з рук людське життя у його істинності, справжності, простій 

правдивості, багатогранності та повноті. Саме у такому форматі доля людини, її 

трагедія і пошуки виходу із неї, у системі координат Достоєвського виявлялися 

здебільшого спотвореними. Що, у свою чергу, для багатьох перетворює його 

систему цінностей на досить небезпечне явище. Так це чи не так, вирішити 

може тільки читач. Той самий, самотній читач!                                                          

   

 

 

 

 

 



3.4 Життя як воно є, або самотність і відчуження у А.П.Чехова 

Свого часу К.Станіславський, говорячи про А.Чехова сказав: «… розділ 

про Чехова ще не завершений, його ніхто не прочитав так як слід, не 

перейнявся його сутністю і занадто передчасно закрив книгу. Нехай її 

розкриють знову, дослідять і дочитають до кінця» [247, с.277]. 

У найголовнішому театральний гуру був і залишається правий, розмова 

про Чехова ще не завершена і кінця їй не видно ні в Україні, ні в Росії. 

Антон Чехов давно записаний до когорти класиків світової літератури і 

як письменник, і як неординарний мислитель. Історико-філософський аналіз  

літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття дозволяє сьогодні стверджувати, 

що це був грандіозний період, коли відбувалися глобальні зсуви у теорії 

причини і наслідку, уявленнях про субстанційність, переосмислення ідеї часу. 

У зв’язку з цим, часто можна почути думки про те, що напружена творча праця 

А.Чехова стала, свого роду, фундаментом злету російської філософії на початку 

ХХ століття [28, с.63] 

Власне і творчість А.Чехова розвивалася в контексті усвідомлення 

російською культурою відповідних меж західноєвропейської філософії і так 

само культури. І вже у його перших пародійних оповіданнях ми можемо 

спостерігати мотиви не лише стильового, літературного пародіювання, але і 

дуже специфічну реакцію на основи існуючої філософської картини світу. 

Та особливість творчості Чехова полягає у його універсальності і 

надзвичайній простоті сприйняття. Його оповідання живі, бо реальні. І місця, і 

персонажі знаходять свої відповідники у людях навколо. Але такий спосіб 

писання вимагає від автора справжності і реальності. Тому Чехов, часто не 

тільки автор, а ще й головний персонаж своїх оповідань, репортажів чи 

фейлетонів. На другому, а то й третьому плані його творів проглядається його 

натура, вразливий, внутрішній спостерігач – завжди закритий у собі, самотній і 

самозаглиблений. М.Мінський, намагаючись осмислити феномен А.Чехова 

вказував на те, що він безсумнівно, одночасно, і один із найоригінальніших 

письменників і один із найскорботніших мислителів, адже складно знайти хоч 



який його твір, де б не розкривався прихований трагізм життя, де б хто-небудь 

не страждав, самотній та загублений [9, с.389]. 

Тривалий  час вважалося, що «серйозним» був виключно другий етап 

творчості письменника, який розпочався неоднозначною п’єсою «Іванов» у 

1887 р., а так званий перший етап – простіший, мультитематичний. На цьому, 

принаймні, наполягав Л.Шестов, який у своїй праці «Творчість з нічого 

(А.П.Чехов)» описав письменника як співця безнадії [365]. 

На думку Шестова, протягом майже усіх 25 років своєї письменної 

біографії, Чехов тільки те й робив, що нищив людські надії і сподівання. Будь-

то наука, майбутнє, мистецтво або якісь ідеали, варто тільки Чехову до них 

доторкнутися, як вони починають гибіти і помирати. Це синхронно 

поєднувалося із помиранням самого Чехова, який на очах читачів в’янув і 

помирав. Незнищенним  було хіба що дивне уміння Антона Павловича єдиним 

доторком, ба навіть диханням, нищити усе, чим живуть і можуть пишатися 

люди. 

Можна припустити, що Шестову, найперше, як сучасникові письменника, 

був помітний той, далекий від нас, поділ на Чехова «серйозного» і 

«несерйозного». Але, навряд чи хтось із них мав можливість відчути незриму 

присутність глибоких екзистенційних проблем у молодого Чехова і його 

оригінальне новаторство у вирішенні завжди актуальних проблем самотності і 

відчуженості, зневаги до особистості і її тотальне пригнічування. Увесь пафос 

роздумів Шестова полягав у тому, що він, як завжди категоричний і 

зосереджений на критиці пізньої творчості письменника, залишив без уваги 

скептицизм, який вже перебував на межі з песимізмом у Чехова-початківця, 

який своєю сатирою неначе перевірив на міцність рожеві романтичні 

сподівання своїх сучасників, сподівання тих, хто вже маючи певний життєвий 

досвід, покладав якісь сподівання на державні чи релігійні установи [28, с.60]. 

Іноді може скластися таке переконання, неначе наявне пародіювання чи 

навіть руйнування існуючих ціннісних понять і явищ, які осмислювалися 

суспільством як високі – це не що інше, як елементи звичайного художнього 

методу. Здається навіть, що ніяких сподівань на можливість подолання 



відчуженості в будь-яких її формах письменник майже не залишає. Та з іншого 

боку, за висловом В.Катаєва: «Чехов нищить не надії, він вбиває ілюзії» [143, 

с.217]. І у цьому Антон Чехов постійний як ніхто. Адже із самого дитинства 

його не покидає почуття самотності і покинутості. Вже у 16 років він 

залишається сам в Таганрозі, коли родина втікає від боргів до Москви. 

Звичайно, поряд були далекі родичі, але він залишився сам на сам із власними 

проблемами, які тепер повинен був вирішувати самостійно. Не склалися 

стосунки і з братами. Навіть коли вони були поряд, ніколи не було присутнє 

відчуття спільності, родинної близькості. Назавжди внутрішньо їх роз’єднали 

чотири роки окремого проживання: вони в Москві, він – в Таганрозі. [162, с.32] 

Приблизно взимку, на початку 1887 р., у Чехова починають проявлятися 

елементи внутрішньої кризи, яку він позначає словами «нудно» і «хворію». Він 

вже не приховує, що втрачає сили, психологічно висихає. Постійне безгрошів’я, 

психологічне навантаження як єдиного годувальника великої родини, формує 

специфічне кредо Чехова цього періоду: постійне надзусилля, постійне 

подолання себе. 

Враховуючи досвід таганрозького, московського і власного способу 

життя, у одному із листів до Григоровича за 5 лютого 1888р., Чехов пише про 

те, що життя в Росії б’є людину як тисячокілограмовий камінь. Він 

переконаний, що у Західній Європі люди гинуть від того, що тісно жити, а в 

Росії від того, що жити просторо. І просторів цих так багато, і вони так тиснуть, 

що маленькій людині немає ніяких сил, щоб відгородитися від усіх. У такий 

спосіб Чехов знову і знову повертається до екзистенційної проблеми 

«маленької людини» і пов’язаної з нею теми самогубства. Все більше і більше 

приваблює Чехова людина, яка несвідомо, через мереживо неосмислених 

вчинків, рухається до самогубства. Це саме той тип члена суспільства, який є 

скрізь покинутий і завжди «битий» життям. 

Власне для літератури середини 80-х років ХІХ століття, коли А.Чехов 

входить у публічний простір, тема маленької людини вже не нова, вона навіть 

набуває класичних обрисів [222, с.55]. Тип героя, як такий, залишився, але 

завдяки Чехову він отримує нові риси. Маленька людина Гоголя, чи 



«принижені» у Ф.Достоєвського, ще користуються перевагами авторської 

допомоги. Той самий Достоєвський, наприклад, міг показати маленьку людину 

особистістю, яка у пригніченій ситуації здатна зберігати почуття власної 

гідності, може протиставляти моральність у собі, якимось соціально 

обумовленим ознакам. Саме так постали «люди підпілля». Але Чехов слідом за 

Достоєвським рухається далі і за невеликим виключенням маленькі люди у 

нього: підлі людці, пігмеї, «мілюзга». Інша справа, що від цієї «мілюзговості», у 

Чехова, не застрахований ніхто, незалежно від соціальних станів і чинів. Так 

само, як нікому не чужі переживання покинутості, відчуженості, не розуміння 

оточуючими. Як приклад, можна навести оповідання «Смерть чиновника», де 

проблема відчуженості реалізовується в опозиції двох чиновників, а точніше у 

сфері психології і ментальності згадуваного вище типу маленької людини – 

державного службовця невеликого рангу – Червякова, який усвідомлює свій 

скромний соціальний статус. Драматизм ситуації полягає в тому, що головний 

герой чеховського оповідання, перебуваючи на перегляді оперної вистави 

«Корневільські дзвони», «неголосно чхнув, але звернув на себе увагу генерала, 

який сидів спереду» [351, с.32 – 33]. Цей казус сколихнув усю його силу 

переживань і хвилювань, які власне і призвели до смерті чиновника. Сюжетна 

інверсія полягатиме у тому, що помирає не актор на сцені, а глядач, що 

переживає не естетичне, а екзистенційне потрясіння. Цим чехівський персонаж 

буде відрізнятися від інших: коли герой переживає романтичну відчуженість 

від суспільства, йому протиставляються звичайні глядачі.  

У світогляді А.Чехова тип «маленької людини» тісно переплітається зі 

своїм відображенням – «зайвою людиною». Непомітні мешканці самого 

звичайного, вульгарного містечка, жителі нікому не потрібної глушини, які або 

приймають таке життя і вживаються у буденність і, у такому разі, ми бачимо їх 

щасливими у своєму міщанському задоволенні, або ж вони розчавлюються нею, 

і тоді вони розбиті, тоді вони – зайві, ті, яких обійшли, і навіть не помітили. І 

більшість саме так щаслива і задоволена: у тиші своїх в’ялих містечок, вони 

щиро вірять у свої аґрусові кущі, плід яких насправді зелений і кислий, 

відмежовуючись ними від усього світу.  



Чехівські зайві люди прогинаються під всесильним тиском буденної 

повторюваності і у цьому їх моральна слабина. Так, і людина багата на 

одноманітність зовнішнього світу, відповідає йому різнобарв’ям внутрішніх 

вражень. Можливо, саме тому С.К’єркегор внутрішню силу людини приймає як 

здатність і заохоченість до повторів. Для К’єркегора, в естетичному етапі 

життя, людина цією силою насолоджується, усе намагається спробувати, нічим 

особливо не захопившись; люди вимагають від інших любові, але не дружби та 

й шлюб, як такий, не потрібен, адже з будь-якої чаші найсолодші тільки перші 

ковтки [6, с.48]. А от етичний період позначає саме повторюваність, він 

символізує шлюб і тут важливим стає не далеке різнобарв’я, а своє власне, 

близеньке, одноцвіття.  

Чехівські зайві люди не знаходять ніякого задоволення у цьому 

естетичному к’єркегорівському періоді, вони не витримують навіть присмаку 

повторення буденного і їхнє життя починає бути дещо схожим на ранковий 

туман, який тане із першими променями сонця. Вони не знають, що таке 

формування свого власного внутрішнього світу і тому, їм доводиться, немов 

сиротам, блукати серед людей. Зайві люди рухаються за течією і не в змозі 

осилити зміну внутрішніх декорацій. Тому і в житті, бурхливому і клопіткому, 

вони зазвичай  ніде не можуть знайти свого місця.  

Хоча, ніде правди діти, деякі «зайві», у Чехова, набагато вище за 

«корисних». У свою пасивність вони занурені тому, що зовсім не поспішають 

користатися наявними життєвими благами. Такі «зайві» споглядають життя, 

обмірковують його і намагаються відчути, тоді як обставини життя постійно 

змінюються і вони залишаються «за бортом», непомічені і поза грою: вишневі 

сади купляють настирні та активні лопахіни [6, с.51]. Справжній плин життя не 

терпить тривалих роздумів, йому не потрібні ніякі споглядання. Тому, серед 

крикливих і метушливих людців, серед «продуманих» і «перевчених» такі люди 

завжди виявляються зайвими.    

Червяков у Чехова відчужений по-іншому, адже ця людина сама є 

частиною натовпу, обивателем, чужий реальному живому буттю, справжнім 

цінностям, зациклений на незрозумілих «непорушних ідеях» і не здатен 



адекватно сприймати прекрасне [28, с.62]. Тому читач раннього Чехова основні 

шляхи подолання відчуженості бачить частіше за все за межею сюжетів, у сфері 

компетенцій самого автора, його ідеалів. 

Що до місця читача, то у цей період перед Чеховим гостро стояли 

питання творчості як такої і віри в розумність читаючої людини. І якщо, 

наприклад, Суворін або ж Щеглов розглядали усі сподівання на те, що читач 

сам візьме на себе зусилля оцінки протистоянь персонажів, передчасними. То 

Чехов вірив у те, що така ситуація цілком можлива. Антон Павлович, упродовж 

тривалого часу, взагалі не вірив у те, що десь поряд може бути близький йому 

по духу літератор. Він багатьох читав, ще більшу кількість авторів знав, але 

когось близького собі не бачив. Навіть В.Короленко, з яким Чехов відчував 

душевну близькість, таким не був. Перед сучасниками-читачами і критиками 

Антон Чехов був самотнім! 

Восени 1888 р. Чехов починає все більше і частіше задавати самому собі 

питання: він письменник, чи все ж лікар? Якщо письменник, то який? Ці 

питання, як правило, постають у моменти депресій та супроводжуються 

елементами самоїдства. Адже відповідей на них не було. І, кінець-кінцем, 

Чехов підкреслює, що свою письменницьку кар’єру він ще навіть не розпочав, 

не дивлячись на те, що здобув Пушкінську літературну премію. Єдина його 

потреба спокій, самотність і трохи більше часу для себе, а отже для писання 

[162, с.97]. По суті, він сам у себе просив те, чого йому ніхто і ніколи не міг 

подарувати.  

У Чехова цього періоду можемо віднайти присутність досить рідкісного 

для його кола явища – потребу у відчуженості від дійсності, яке його оточує. 

Сюди входить усе, навіть відчуженість від родини, яку він змушений 

утримувати власним коштом. Якби він відійшов від сім’ї, то зміг би приректи 

себе на аскетичне існування, а це саме те, чого письменник внутрішньо шукає. 

Від прагне займатися духовною працею за участю монахів, молитовників та 

пістників. Багато із його знайомих, в кінці 80-х ХІХ ст., відмічали не приховане 

бажання Чехова жити при якомусь монастирі, хоча прийняти постриг він був не 

готовий. [162, с.114]. Характерно такий момент описує В.Гіляровський: «Коли 



ми залишалися удвох, без сторонніх – Чехов знову перетворювався на мого 

старого, милого Антошу, на якого дивитися було радісно, а серед людей, які 

оточували його тепер, мені завжди бувало якось шкода його – відчувалося мені, 

що і йому не по собі… Недаремно ж він жартома називав співробітників 

«Руських відомостей» − заморожені сіги…» [84, с.286]. 

По своєму переломним моментом в житті Чехова стала його тривала 

мандрівка на острів Сахалін, яка окрім незабутніх вражень, загострила його 

захворювання. Можливо для Чехова поїздка ще була й своєрідною формою 

втечі від обтяжливих стосунків і суспільства. Як би то не було, яке відчуття 

самотності не покидає письменника навіть у снах. Він описує сон, який 

приходив до нього кілька разів протягом 1890 р. Де  поряд із величезними 

брилами каміння, оголеними берегами і холодною водою, письменника не 

покидає гнітюче почуття покинутості, а на душі самотність і відчуття 

неминучого переходу на інший берег. Та найважливіше – питання, які 

пульсують в його голові: Де я? Для чого я тут? [350]. 

Так звана «тюменсько-томська епоха» містила у собі і небезпечний 

момент. Трійка коней, якою їхав Чехов, зіштовхнулась із зустрічною через 

кучера, що задрімав. Одна мить – і щось голосно тріснуло, коні змішалися у 

незрозумілу чорну масу, Чехов випадає з тарантасу, а на нього сипляться його 

валізи і речі. Не до кінця прийшовши у себе від несподіваного, Чехов 

усвідомлює, що тут, на цьому тракті, він стоїть і відчуває таку гостру самоту, 

якої він не відчував навіть у снах. Від таких, нічних криків, дикого горлання, 

які обірвали його роздуми, життя могло б здатися нічого не  значущим 

процесом. 

Півтори тисячі кілометрів від Красноярська до Іркутська було подолано 

за тиждень, але від засухи і постійного, нескінченного пилу, безкінечних 

розмов попутників, йому усе частіше хотілося усамітнитись. Цілковита 

самотність буває гнітючою, але і велелюдність також була не в радість. 

Найважливішим скарбом, який він привіз з мандрів були його нотатки, роздуми 

і враження. Власне усе це дарували йому люди, яких він зустрічав по дорозі, на 

місцях, в адміністраціях чи навіть ті ж самі каторжани. 



Читання його записок відкриває цілий пласт неймовірної відрази і 

розпачу від побаченого. Тут він наочно стикається зі своїми «маленькими 

людьми», а ще гостро бачить у них «людей зайвих». Просто блукаючи 

поселеннями, він дивувався, що майже завжди господарів і їх родини заставав 

дома, хоча ні свят, ні вихідних не було. Від нудьги усі сміються, а для 

різноманітності зачинали плакати. Це усе невдахи, здебільшого неврастеніки та 

скиглії, такі собі «зайві люди», які випробували усе, щоб здобути якийсь кусень 

хліба, вони вибилися із сил, яких у них і так мало, але найгірше, що вони 

махнули рукою на все, бо не мають «ніякого способу»[350, с. 108].  

У своєму документальному звіті Чехов звертає увагу на самотність, як 

обов’язкову умову для підтримання в людині її особистісних якостей. І те, що 

побачив Чехов зовсім цьому не відповідало. Найгірше було те, що в’язнів 

тримали у спільних камерах. На його думку, спільна камера не може 

забезпечити злочинця самотністю, яка може бути потрібна йому хоча б для 

того, щоб помолитися, подумати і навіть самозаглибитися. Усі ці якості конче 

необхідні людині, яка стає на шлях виправлення і осмислення скоєного… 

Замість цього маємо стадне існування, сарайне життя з його грубими 

розвагами, з невідворотним впливом злих на добрих, що, як це вже давно 

визнано, негативно впливає на і без того розхитану моральність злочинця[350, 

с. 56]. 

Свого  часу Чехову часто діставалося від критиків і просто читачів за не 

зрозумілість фіналів, за характерну не зрозумілість ставлення самого автора до 

своїх героїв, та і за те, що не було зрозуміло як сам літератор ставиться до 

життя, яке описує. Але після сахалінської подорожі ця незрозумілість, а 

насправді мабуть це було сподівання, що читач все-таки сам зможе дати якісь 

відповіді на ці питання, підсилюються. Як повторював сам Чехов, його герої 

перших післясахалінських оповідань неначе відсахуються від самих себе. У 

своїй «Записній книжці», неначе на підтвердження цьому, Чехов робить 

помітку: «Чим культурніше людина, тим вона нещасніша… Багатій переважно 

нахабний, зарозумілість у нього величезна, але власне багатство він носить як 

покарання. І якби різні дами та генерали не виявляли до нього своєї 



прихильності, якби не бідні студенти чи жебраки, то він відчував би величезну 

тугу та непереборну самотність». [350, с. 376]. 

Чехова все більше притягує до себе тема самотності. Він помічає її у 

найменших дрібницях. Тут же у записнику: «Поле з далечінню, єдина берізка. 

Пізніше під картинкою: самотність». Так, його персонаж Мисаїл Полознєв 

намагається передати свою самотність і відчуженість через образи темряви, 

перебування під осіннім дощем, коли він відчуває цю безнадійну самотність і 

безпросвітність як останню краплю; відчуває, що порівняно із цією самотністю, 

із тим стражданням, яке йому ще випаде відчути, усі його дріб’язкові справи, 

так само як і справи інших людей, не мають ніякої значущості та важливості 

[349, с.174]. Але паралельно ми можемо побачити і іншого Чехова, який 

розмірковує над тим, як приємно лежати непорушно на диванчику і 

усвідомлювати, що ти нарешті один в кімнаті. Розуміти, що справжнє щастя, 

мабуть, ніяк не можливе без відчуття самотності. Та й сам Люцифер, вірогідно, 

тому і зрадив Господа, що захотів простої самотності, якої, нажаль, не знають 

янголи [351, с. 144 – 145].  

Намагання зануритися в лікарську практику не допомагає, бо постійно 

присутня жага писати. Та й не відчуває він себе своїм у лікарському 

середовищі. В розмові з Суворіним  1 серпня 1892 року Чехов із іронією 

говорить, що із усіх відомих йому серпухівських лікарів, він самий 

жалюгідний, коні та екіпаж у нього паршиві, доріг він не знає, вечорами нічого 

не бачить, грошей немає, стомлюється, а головне – він ніяк не може забути, що 

треба писати… Самотність неймовірна. [162, с. 194]. 

Якось йому вже доводилося переживати такий стан: серед ямщиків, які у 

нічній темряві виясняли хто з них винен у зіткненні поштових карет, коли  на 

пів-дорозі до Сахаліну Антон Чехов ледве не  загинув. Тоді він  також писав 

про «цілковиту самотність, яку не доводилося раніше відчувати ніколи». 

В художній творчості ланцюжки причин і наслідків сплетені між собою 

рівно так само  як і в реальному житті. Мабуть саме тому, виявляються з часом 

такими сміховинним і жалюгідними занадто категоричні, хоча на перший 

погляд ясні, відповіді на питання, які постають в ході зустрічей із справжніми 



витворами мистецтва. Звичайно, що такі питання постають не від простої 

цікавості, вони позначають споконвічні людські прагнення: знати і розуміти. 

Хоча б з цих причин намагатися зрозуміти автора  і його твір треба. 

Логічно припустити, що кожен мислитель має власну модель світу і вона 

вибудовувалась як наслідок пережитого і вистражданого, особистого  

сприйняття життя, коли мається на увазі, перш за все, розуміння людини, її 

вчинків і прагнень, форма і спосіб її взаємодії з іншими, з природою. А це 

означає, що кожен автор, які б не були масштаби його талану, повинен увійти у 

конкретну, за довго до нього сформовану художню систему, в основі якої 

будуть знаходитись найбільш популярні і поширені погляди на життя та на світ. 

[118, с. 466]. Якщо цього не відбувається, то у загалом  товариських стосунках 

літераторів, чи художників виникають різного роду конфронтації і люди просто 

перестають розуміти один одного. Починається дратівливість і формується 

специфічна відчуженість, яку не можливо подолати з часом. Якісь особисті 

стосунки залишаються, але можливість розвивати інші стосунки втрачається. 

Початок 90-х років ХІХ ст. для Чехова пройшов саме під впливом таких 

втрат, розчарувань і депресій. Щось схоже відбулося поступово з Білібіним; 

після обговорень «Дідька» відійшов Григорович; «Дуель» роз’єднала з   

Плєщеєвим. З часом ниточка непорозуміння пролягла  і з Суворіним. Різними 

жартами і відмовками Чехов намагається  подолати свої  психопатичні настрої, 

хоча при  всьому цьому нудьгу навівала ще й хвороба. Він говорив про хворобу 

як про «генеральську», але від операції відмовляється. В його записах все 

частіше з’являються фрази: «Я роздратований, злюся…», «Лікуюся тільки 

стриманістю і самотністю, яка мене не полишає, тобто намагаюся менше 

слухати і ще менше говорити» [162, с. 209]. 

Отже, основними чинниками, які впливали на А. Чехова у цей час були 

погода, ситуація в родині, постійне безгрошів’я,  власне нездоров’я, а ще і те, 

заради чого йому і потрібна була така очікувана самотність – його робота. У 

своїх листах Чехов самотність починає підкреслювати такими позначеннями як 

«холодно» і «кепсько». 



З кожним роком, усе помітніше було те, що перебуваючи дома разом із 

своїми близькими, Чехов ніколи не був з ними поруч насправді. Дуже часто 

рідні не розуміли причин його неочікуваних від’їздів, намірів, які постійно 

мінялися, його  тривалих усамітнень. То він годинами чаклує над трояндами, то 

на кілька годин вирушає на прогулянку до дальнього лісу, а то взагалі на кілька 

днів заїде у сусідній монастир. Таким же письменник залишався і коли приїздив 

до Москви. В один із таких приїздів у 1895 році Т. Щепкіна-Куперник детально 

описала Чехова. Вона назвала його глядачем. «Глядач, а не дійова особа. 

Глядач далекий і неймовірно старший, хоча  в нашій компанії були ті, хто 

вважався старшим за нього. І десь за скельцями його пенсне, за його 

характерною посмішкою, за його жартами – відчувається глибокий сум і 

відчуженість від усього. Не даремно він  якось показав мені маленький брелок, 

який завжди і скрізь носив із собою. На брелкові був напис: «Самотньому увесь 

світ – пустеля». І у цьому був увесь Чехов. В оповіданнях і повістях останніх 

років все частіше можна було помітити бажання головного героя за будь-яку 

ціну звільнитися від буденності, кудись вийти і не повертатися. Така уявна 

втеча ні яким чином не розглядалася як  поразка чи зрада, це було щось на 

кшталт душевних здвигів. Прикладом цього може бути повість «Три роки», яка 

не тільки містить у собі елементи автобіографії, але це ще й приватна сповідь 

про чеховську самотність і про те, що він завжди перебуває із собою сам на сам, 

із собою і своїм минулим [351, с. 385]. Остання строчка повісті «Поживемо 

побачимо» в листах Чехова зустрічається багато разів і має якийсь фатальний 

відтінок, неначе передає не просте житейське явище, а якесь особливе відчуття 

самотності і відчуженості. 

Виходило так, що чим краще і точніше Чехов міг вловити нотки 

суспільних настроїв, особливості людських почуттів у складні перехідні 

періоди, міг зрозуміти їх душевні етапи в різних життєвих ситуаціях тим 

різкіше реагували на його твори критики. Та останні двадцять років ХІХ ст. 

вони не переставали запитувати: «А хто ж такий Чехов насправді? Художник 

ідеї краси і правди, чи хтось інший?» Його розпинали за відсутність якої-небудь 

загальної ідеї, відсутність або незрозумілість сюжетної завершеності. Хоча що 



це: недоліки чи достоїнства творів, достеменно не зможе сказати ніхто навіть 

сьогодні. Для сучасників нуднуватим було те, про що намагався писати Чехов: 

буденність і звичайність сюжету, описи так званого «серйозного життя» і 

звертання до «серйозних людей»; нудним було і те, як Чехов розповідав про це. 

Мабуть саме через це його іноді і називали – нудним письменником. Це багато 

у чому сприяло формуванню образу літератора Чехова, а він не завжди 

сприймався однозначно. Сучасник Чехова – Володимир Тихонов у щоденнику 

за 19 лютого 1896 р. так написав про Антона Павловича: «… Чехов розумний 

хлопчик, розумний і здається, хитрий. Ой він не без хитрості. А шкода: хитрість 

– вона ж живе за рахунок розуму, і якби  він був менш хитріший, то був би ще 

розумніший і розумом своїм щирим і глибшим, та й талану його, свіжому і 

чудесному, більше місця було б».  І у запису за 1 квітня 1896 р. дописує – 

«Чехов – сам» [303, с. 497]. Так, він і є самотній, але як і раніше позбавлений 

усамітненості. Його оточують цілком достойні люди, але розуміння серед них 

він не знаходить. Судячи з листів, які він пише з Ніцци, де перебуває на 

лікуванні, до самотності там прибавляється ще й туга. 

Саме за кордоном стан крайньої самотності у Чехова починає 

проявлятися у його не зрозумілому тяжінні до цвинтарів. У листі до А.Суворіна 

в 1897 р. він пише про похорон лікаря А. Любімова і зазначає: «… Я був на 

похороні. Тутешній руський цвинтар чудесний. Затишно, зелено і море видно, 

аромати такі приємні». Він часто заходить у цю місцину, гуляє там. Потім ці 

настрої передаються у повісті «Степ». Чорнові записи до продовження 

«Мужиків» говорять про те, що коли його героїня  Ольга читає листа з села у 

якому «одні тільки поклони та скарги на бідність і горе», але тут же вона чує як 

у церкві б’ють дзвони; вона уявляє собі сільський цвинтар, де поховано її 

чоловіка [349], і «від зелених могил віє спокоєм, та таким, що позаздрити 

можна  померлим – такий таки спокій,  простір і воля». 

Одночасно з такими роздумами його роздирають думки про смерть. Хоча 

смерть, як невідворотна миттєвість людського існування, постійно присутня у 

його листах, щоденниках і творах. Так само як і роздуми про те, що за межею 

смерті, десь поза земним існуванням, яке не може вимірюватися мірилами 



земного життя, де немає «просто людей», а є щось «прекрасне і вічне». Чехов 

взагалі вважав, що  в людині може померти тільки те, що підлягає нашим 

почуттям, а те, що поза ними, що неосяжно вище і знаходиться за межею 

чуттєвості, живе вічно. Цю межу Чехов намагався не переступати ніколи ні у 

своїх листах, ні в оповіданнях [162, с.400]. При тому, що до смерті як такої 

намагався бути готовим. Це  помітно з його листів до сестри Марії Павлівни в 

1898 р. з Ялти. Він говорить, що в Ялті також сумно, виють собаки і гудуть 

сичі, але на нього все це не діє. Як би не поводили себе собаки і сичі, все рівно 

після літа повинна бути осінь і зима, після молодості – старість, за щастям 

прийде нещастя, а людина не зможе врятуватися від смерті, навіть якщо це 

Олександр Македонський, і треба бути до всього готовим і до усього ставитися 

як до невідворотної необхідності, як би сумно це не було. [162, с.352]. Хоча  

навряд чи такі листи А. Чехов писав для когось, скоріше за все писав він їх 

писав для себе: про своє нездоров’я, самоту і про близький кінець. Можливо 

тому в записній книжці за 1901 р. з’являється цікавий запис: «Як я буду лежати 

в могилі один, так власне я і живу самотнім» [350, т.8. с. 401]. 

Цікавим твором у даному контексті, який можна віднести до характерних 

настроїв Чехова кінця 90-х років ХІХ ст. є оповідання «Людина у футлярі» і 

образ головного героя – викладача гімназії Бєлікова, людини без імені і 

біографії. Чехов настільки вдало підібрав образ, що він вже сучасниками був 

визнаний знаковим і став у однин ряд з Обломовим та Чичиковим. Саме по собі 

оповідання характеризує типового чеховського «маленького чоловічка», але у 

додаток наділяє його рисами, які позначають класичного заляканого життям і 

циркулярами самітника. При тому самотність  Бєлікова сатирична, вона 

контрастує із самотністю персонажа другого плану, дружиною старости – 

Маврою. Про Мавру, наприклад, учитель Буркін говорить, що вона типовий 

представник особливого складу людей; такі люди самотні по натурі, вони як 

рак-відлюдник або слимачок, ховаються у свою шкаралупку.  

Можливо це один із проявів атавізму, коли людина ще не була 

суспільною твариною і жила в печері самотньою, а можливо  просто, такий собі 

різновид характеру [349, т.6. с.259 ]. Але характеристика Бєлікова звучить 



інакше, про нього говорять, що ця людина прагне оточити себе якою-небудь 

оболонкою, створити собі футляр, який би усамітнив його, захистив  і прикрив 

від зовнішніх впливів. Дійсність його дратує і бентежить, лякає і тримає у 

постійній напрузі, і можливо для того, щоб виправдати свої страхи перед 

дійсним, він  постійно вихваляє  минуле і придумує навіть те, чого ніколи не 

було насправді. [349, т.6. с. 260]. 

Власне для Чехова Бєліков  і його типаж був образом збірним, але таким, 

який позначав цілу когорту людей, що через особисті комплекси закриваються 

від зовнішнього світу, створюючи прозору і непроникну оболонку свідомо 

самотнього одинака. Чимось схожий з Бєліковим і герой оповідання 

«Крижовник» Микола Чимша-Гімалайський, дрібний чиновник, який усе своє 

життя присвятив збиранню грошей для купівлі маєтку. Маєток і садок у ньому, 

були для чиновника idea fix, задля якої він пожертвував усім, що мав [349, т.6. 

с. 275 – 276]. Різниця між цими людьми полягатиме у внутрішній складовій. 

Обидва герої і Бєліков, і М. Чимша-Гімалайський люди самотні, відрізняються 

тільки наявністю мети, якої у «людини у футлярі» немає взагалі, а дрібний 

чиновник канцелярії заради своїх бажань прямує по життю, не помічаючи 

нічого і розтоптуючи долі людей. 

У кардинально іншій ситуації перебувають герої оповідання «Дама з 

собачкою», яке в першу чергу акцентує увагу на ідейний та моральний 

проблематиці. Це одне із тих оповідань в якому Чехов ніяк не проявив своїх 

авторських симпатій чи антипатій. Динамічне оповідання тісно пов’язане із 

внутрішніми змінами, появою у нього здатності співчувати. З одного боку 

Гуров протиставляється Нитову своєю «сердечністю», а з іншого він не вільний 

від різноманітних соціальних зобов’язань і меж: герой закоханий, але змушений 

приховувати свої почуття і переживання бо одружений, він вимушений грати 

ролі нав’язані йому суспільством [252, с.196].  

Таким чином, відбувається своєрідне відчуження героїв від самих себе і 

від своїх базових соціальних ролей. Таку відчуженість ми можемо спостерігати 

у сцені з дзеркалами, коли Гуров бачить те, як він старіє і змінюється з часом 

[349, т.6.с.379]. Ефект відчуженості від інших людей Чехов дуже вдало 



позначає вживаючи визначення «якийсь» або «хтось». Походу сюжетної лінії 

свідомість Гурова вбиває у себе окремі деталі, які передають стан загубленості 

героя, відчуття відчуженості і дискретності світу: паркан з гвіздками, якась 

бабця, лікарняна ковдра. До речі образ «лікарняної ковдри» для Чехова мав 

характер «пунктику», бо після того, як йому довелося працювати у Ялті із 

хворими на сухоти він написав: «Саме найгірше – це звичайно самотність і… 

погані ковдри, які не гріють, а лише підбурюють гидливі відчуття» [162, с. 382]. 

Фактично, протягом усього оповідання «Дама з собачкою» Чехов формує 

невпевненість читача в моральності чи аморальності героїв, намагається 

розхитати і без того нетривкі шаблонні критерії моральності. Так само як і 

традиційні ціннісні опозиції в оповіданні – розуміння/нерозуміння, 

щирість/штучність – Чехов затирає однозначні протиставлення морального і 

аморального. Саме такі мотиви як несвобода, театральність, нерозуміння і 

відчуженість людини від світу і самого себе, формуються Чеховим за 

допомогою іронічної художності, якої йому не могли подарувати його 

прискіпливі критики. 

Але Антон Чехов поступово згасав. На початку 1900-х років І. Бунін 

помічав, що не дивлячись ні на які розмови, дружню приязнь, внутрішній потяг, 

Чехов навіть на людях залишався на одинці зі своїми думками. Це глибоко 

заховане внутрішнє життя не могли приховати ні його щоденникові записи, ні 

його листи. Його зміни можуть передавати тільки загальний настрій. І 

ймовірно, він проглядався не стільки у словах, скільки у замовчуванні. У тому, 

про що він змовчав, але не роз’яснив [56, с. 293 – 295]. 

У так звані московські і меліховські роки Чехов часто говорив про 

потребу самотності, маючи на увазі душевний спокій, який був конче 

необхідний для зосередженої праці. А у 1901 – 1902  роках самотність, яка була 

позбавлена бажання писати, перетворилася на самоту і порожнечу. 

За спогадами його рідних А.Чехов завжди був сам: він годинами у 

дитинстві міг гратися сам із собою, в юності не тікав від приятелів, але й ніколи 

не сумував без них, був захоплений чимось своїм, не вів щоденників в старших 

класах гімназії, ні з ким не сходився. У молоді роки, навіть у компанії, у якій-



небудь спільній бесіді, здавався одночасно таким, хто слухає і самим по собі, і 

наче говорив щось, але завжди думав про щось своє. Він неначе оберігав свою 

тиху внутрішню самотність, свою усамітненість і утаємниченість. [162, с. 440]. 

Єдине, що тяжко переносив так це відсутність цікавих і щирих людей. 

На початку ХХ ст. в літературі склався образ Антона Чехова як  «пророка 

песимізму» і «поета сутінок». Багато рецензентів відмічали те, що наслідувачі 

зробили своєю спеціальністю зображення так званого «чеховського настрою», 

через тугу, через зневіру людини. В масовій свідомості закріпився образ Чехова 

як меланхолічного мислителя, «співця руської інтелігенції». 

В лютому 1925 року молодий радянський письменник Є. Замятін, на 

вечорі пам’яті А.Чехова, говорив про біографію духу Письменника, про лінію 

його особливого розвитку [123, с. 260]. Він процитував із записника відомий 

запис: «Як я буду лежати в могилі один, так власне, я і живу самотнім», який 

був написаний невідомо для чого і оприлюднений вже після смерті мислителя. 

Можна думати, що писав він його про себе, адже саме так з ним і було. Не було 

ніколи поряд тих, кого можна було б пустити в душу. Була в ньому якась 

таємнича цнотливість, яка змушувала його ретельно ховати усе те, що по 

справжньому хвилювало.  

Свого часу, дружина Д.Мережковського, Зінаїда Гіппіус відверто 

жалкувала про те, що Чехов «безнадійно нормальний». Звичайно, він не такий 

як Ф.Достоєвський, який жорстоко страждав під час численних епілептичних 

нападів чи меланхолійно-холеричний М.Гоголь, який у момент тяжкої депресії 

зміг кинути свої рукописи у полум’я. Хоча, якщо ми вже можемо говорити про 

характерні риси хворобливості, яка вразила цих людей, то вона, можливо, 

скоріше за все, є наслідком надлюдських душевних навантажень. Ясно, що про 

талановитість забувати також не годиться, але талант – це, по суті, гіпертрофія 

того, що від самого початку притаманно нормальній людині: бажання бути 

зрозумілим, творчі здібності, дар співчуття.  

Чи варто в даному випадку акцентувати увагу на тому, що нормальність 

це не завжди те саме, що звичайність? Можливо і варто, адже бути і залишатися 

нормальним, відповідати існуючим людським критеріям, відповідати їм 



незалежно від творчих криз, спадів і підйомів – справа надзвичайно важка. А 

Антон Чехов хотів бути нормальним. Хотів, але не міг. Фізично.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Самотність мислителя: Лев Толстой  

Існують такі мислителі, по справжньому титанічні мислителі, які можуть 

захоплювати нас і сьогодні потужністю і силою свого інтелекту, широтою 

замислів та ідей. І коли чуєш ім’я Лева Толстого, то уявляєш саме такого митця, 

оратора, який здатен вказувати, показувати, забороняти і свідчити, 

переконувати і навіювати. А це означає, що і по сьогодні він здатен впливати на 

людину і на визначення її орієнтирів у світі. Хоча варто не забувати про те, що 

ще не стихли до кінця дискусії з приводу того чи можна вважати Л.Толстого 

філософом. Свого часу побутувала думка, що Л.Толстой, будучи блискучим 

художником слова, як мислитель – зовсім нікудишній. Підставою для цього, і 

досить слушною, вважалася погано написана, заплутана післямова до «Війни і 

миру». Мабуть це справедливо і післямова виконана не якісно. Та сам роман 

хіба не є філософським твором, який написаний справжнім митцем? 

Говорити про Льва Толстого, що він не філософ, означатиме вичленити із 

тіла філософії одного із найвизначніших її діячів. Вторуючи сучаснику 

Толстого Л.Шестову, можна говорити про те, що філософія повинна рахуватися 

із ним як із значимою величиною, хоча його твори і не мають форми звичних 

трактатів і не долучаються до когорти численних шкіл та напрямків [360, 

с.247]. Уся творча енергія цієї особистості була спрямована на те, щоб 

зрозуміти життя і природу людини, тобто він переймався саме тими потребами, 

які призвели до зародження філософії як такої. Власне і філософія повинна 

починатися там, де постає людина як проблема, де виникають питання про її 

місце у цьому світі, про її можливості та здібності, про її страждання і вічне 

блукання у пошуках сенсів. 

Хоча, саме по собі, осмислення феномену людини у Л.Толстого складає 

одну із найбільш парадоксальних і, одночасно, одну із найменш досліджених 

тем. З одного боку це можна пояснити виходячи з того, що антропологічна 

проблематика не мала в його творчості якогось спеціально систематизованого 

характеру. Але ця тема одночасно незмінно перебувала у векторі творчого 

пошуку мислителя. Він зміг показати людину у різних її ракурсах. Та загалом, 

що характерно, Л.Толстой бачить людину як істоту із онтологічно 



незавершеною природою, яка перебуває у постійному русі, здатна 

демонструвати позапросторову і позачасову постійність та цілісність і, що 

найголовніше, не схильну до тієї тотальної мінливості, яка панує у світі.  

Одночасно  Л.Толстой схиляється до того, що чиста і незаплямована від 

народження людина, усі свої негативні якості може розвинути тільки під 

впливом оточуючого середовища. Живучи на самоті ми якось можемо 

звільнитися від його негативного впливу, але сама самотність, у такому 

форматі, не можлива. Тому мислитель зображує своїх героїв у звичних 

системах побутових, суспільних чи будь-яких інших відносин; серед родичів, 

або близьких людей, внутрішній світ яких невиправно спотворений суспільним 

впливом. У одному із своїх щоденникових записів Л.Толстой розмірковує над 

тим, що коли людина сама, то їй легко бути доброю і хорошою. Тільки 

зійшовшись з іншим вона перетворюється на злу. І чим більше людей сходиться 

разом, тим важче їм утриматися від негативу [309, т.22.с.3]. Виходом із цієї 

парадоксальної ситуації може бути любов. Як Л.Толстой розуміє це поняття – 

тема особлива. Та й не про неї тут мова. Достатньо буде хоча б відмітити те, що 

у своїх творах митець зміг показати людину у багатьох її аспектах і, що 

важливо, зміг вихопити її поведінку не просто у якісь конкретні моменти 

життя. А вдавалося йому прослідковувати його плин протягом усього 

життєвого шляху, з найдрібнішими змінами, аналізом важливих подій і різких 

поворотів біографії героїв. Це яскраво характеризує толстовську тенденцію до 

ствердження ним, у якості домінуючого атрибуту людської природи, 

безперервність її становлення. 

Ми можемо сміливо говорити про те, що у своїх творах і щоденниках 

Л.Толстой художньо передвизначив більшість ключових напрямків 

екзистенціалізму, який найбільшого поширення набуває у середині ХХ 

століття. Важливі, у контексті його творчості, екзистенційні мотиви 

відчуженості, самотності, проблеми духовного розвитку людини і особистості, 

боротьба протилежностей, а також, що не менш важливо, мотиви приреченості 

та безнадії, тривоги і духовної порожнечі, чітко прослідковуються як у перших 

творах мислителя, такі у працях пізнього періоду [312, с.130]. Важливо і те, що 



екзистенціали самотності та відчуженості у Л.Толстого найяскравіше 

проглядаються на фоні, здавалося б, благополучних соціальних взаємовідносин. 

Це самотність у сімейному колі, самотність серед найближчих і найдорожчих 

людей. У багатьох кризових ситуаціях, які описує чи аналізує Л.Толстой, 

можна помітити прихований потужний імпульс до подальшого розкриття 

характерів. А враховуючи те, що мислитель і сам був схильний до частих 

внутрішніх криз і таких собі «переворотів», то і в його творах ми побачимо 

відображення подій, які можуть впливати на формування образів героїв, на їх 

життєві переконання та на способи прийняття рішень. Для такого митця як Лев 

Толстой самотність – це ще й порятунок і психотерапевтична відновлювальна 

функція. Протягом семи років, він працює по вісім, а то й десять годин на день, 

він настільки глибоко переймається долею своїх персонажів, що по закінченню 

роботи є психічно вимотаним і розбитим, а це, у свою чергу, виливається у 

тяжку меланхолію. Тому і порятунку Толстой шукає у абсолютній самотності, 

подалі від людей митець намагається відновити внутрішню рівновагу. 

Результатом такої праці є усвідомлення нами того, що написане Толстим не 

сприймається як щось вигадане і несправжнє. Читаючи Толстого, здається, 

занурюєшся у відкрите вікно реального світу [345, с.136].  

 Важливим мотивом, який підкреслює трагічність чи межовість ситуацій, 

буде розуміння того, що самотність толстовських героїв має переважно 

внутрішній характер. Самотні персонажі постійно оточені людьми, вони завжди 

відчувають присутність когось стороннього. Але внутрішня заблокованість 

перетворює їх життя на справжнісіньку драму. 

Цікавим у такому контексті може бути дуже характерний образ Івана 

Ілліча Головіна, який втілив собою майже усю палітру страждань перед лицем 

неминучої але, головне, передчасної смерті. У даному випадку, усвідомлення 

власної відчуженості, а згодом і зайвості, приходить до героя разом із 

розумінням того, що він помирає за зовсім не зрозумілих нікому причин. І чим 

довше триває його агонія, тим більше і гостріше він відчуває свою покинутість, 

і, як не парадоксально, тим більше і сильніше хоче жити. 



Іван Ілліч відчуває, що своїм не зрозумілим станом, він напускає на 

оточуючих його людей похмурість і, як би не хотів, ніяк не може її розвіяти. 

Родина, гості, які продовжують навідуватися до його будинку, приходять і 

йдуть геть, а він залишається один із усвідомленням того, що його життя 

отруєне, що його життя продовжує отруювати життя інших і отрута ця з часом 

не слабшає, а навпаки – сильнішає, усе більше проникаючи у його душу, 

роз’їдаючи її  [307, с.71]. Так, день за днем, місяць за місяцем Іван Ілліч 

самотньо страждає і очікує приходу смерті. І останні миті цієї самотності, яку 

він переживає лежачи обличчям до спинки дивану, серед велелюдного міста і 

своїх численних знайомих, які поступово починають жити очікуванням його 

смерті, він проживає згадуючи своє дитинство [307, с.90]. Період, який у 

Л.Толстого не може асоціюватися із покинутістю, відчаєм і самотністю. 

Ще одним важливим елементом, який по своєму характеризує розуміння 

Л.Толстим феномену самотності, є образ мандрівника-відлюдника, що часто 

з’являється на сторінках творів мислителя. Звичайно, що не тільки Л.Толстой 

звертається до такого типу персонажу. Ми можемо згадати героїв В.Короленка 

або М.Горького, які втілюють сильні характери, є такими собі 

свободолюбивими вільними романтиками духу і доріг, які постійно 

перебувають у пошуках свого місця під сонцем [311, с.43], чи вільні люди, 

бурлаки або гульвіси В.Гіляровського, не можна не згадати мандрівників 

А.Чехова, які є такими не тому, що постійно кудись прямують, а тому, що не 

дивлячись ні на що, залишаються і знаходять власне звільнення у смерті. 

Л.Толстой, звичайно, буде своїм у цій компанії митців, але він вносить у 

творчий процес новий, оригінальний образ. Своїм мандрівникам Толстой надає 

можливість вільно відходити і не шукати на своєму шляху ні волі, ні свободи, а 

ні власного місця в житті. Та і взагалі, шлях для толстовських героїв, не 

визначається як самоціль. Адже мислитель відводить своїх мандрівників 

якнайдалі від суспільства, тим самим закликаючи до внутрішньої боротьби, 

доки живе душа, доки вона ще здатна відчувати і розрізняти правду, істину від 

омани та блуду.  



Толстовські мандрівники-самітники можуть подякувати своєму авторові за 

те, що він не робить їх жертвами обставин, він не схильний до того, щоб робити 

їх неспроможними чинити опір суспільному хамству та невігластву. Саме 

таким Толстой робить отця Сергія, колись яскравого офіцера Степана 

Касатського. Тому і шлях, який проходить герой, від блискучого кірасира, 

улюбленця імператора до монаха-відлюдника, видається нам символічною 

мандрівкою. Вже на початку свого шляху отець Сергій відчуває у своїй душі, 

що веде справжню війну із самим дияволом, який легко зміг підмінити усю 

його діяльність для бога справами для людей. А відчув відлюдник це тому, бо 

зрозумів, йому як і раніше тяжко від того, що люди можуть запросто перервати 

його усамітнення. Та одночасно, йому тяжко і у моменти, коли він перебуває на 

самоті [306, с.290]. Отець Сергій був обтяжений відвідувачами, зморювався від 

їхньої присутності, але десь глибоко в душі радів їм, а особливо у ті моменти, 

коли вони захоплювалися ним, захоплювалися його волею повчаннями. І, на 

кінець, повернення отця Сергія до людей, але вже після того, як душа його 

зміцнилася  (так і хочеться сказати скам’яніла), стала сильнішою і 

витривалішою. 

Власне такі обставини  зближують мандрівників Толстого з першими 

християнськими подвижниками, які самотньо проживали у далеких печерах і 

скитах, усамітнювалися у пустелях, щоб зміцнитися молитвою і, з часом, 

повернутися до людей, несучи Знання. 

Осмислюючи свій персонаж, Л.Толстой звертається до житія Якова 

Постника. Тільки на відміну від преподобного, отець Сергій покидає свою 

пустинь не для того, щоб шукати іншу. У Толстого, шляхи Якова Постника та 

отця Сергія розходяться: перший знаходить бога, усамітнившись в пустелі, а 

другий – стає на шлях поневірянь і жебрацтва, але не в пустелі, а серед людей 

[217]. 

Тут важливо те, що зв'язок Л.Толстого із пустельним локусом теж не буде 

випадковим. На це, свого часу, неодноразово натякали і Д.Мережковський, і 

М.Горький. Адже розвиваючи тему місіонерства Толстого, так чи інакше, але 

змушений будеш прийти до того, що місіонерство тягне за собою ізоляцію, бо 



той, хто обраний, він не рівний серед рівних, а вище за інших. Тому і 

усвідомлення власної особливості прирікало Толстого на вселенську 

самотність. 

Вже перша згадка пустелі, яка проходить у Толстого в його знаменитій 

трилогії, пов’язує автора із цілим калейдоскопом внутрішніх терзань його 

юного героя: «…невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества» 

[308, с.168]. Саме через  призму пустелі ми можемо визначити зміст цього 

етапу дорослішання. Уявити його у вигляді духовних поневірянь, основною 

метою яких буде не що інше, як подолання тиску нищівного простору. У 

такому вигляді отроцтво позбавлене будь-яких джерел світла, яке спочатку 

осяювало дитинство, а потім поступово згасає, щоб із новою силою розгорітися 

вже в юності. 

Образи пустелі ми зустрічали раніше у М.Лєрмонтова чи М.Гоголя, але у 

його традиційному біблійному варіанті, як місця переродження, набуття 

мудрості і сенсу за умови повної ізоляції від суспільства, відчуття самотності та 

свободи, починають яскраво проглядатися у листуванні і щоденникових 

записах Л.Толстого, що відносяться до 1900-х років, коли у нього остаточно 

набула чітких обрисів ідея виходу-як-звільнення. 

Щоденник, сам по собі, феномен досить оригінальний і часто взагалі 

недооцінений. А у випадку з Л.Толстим, щоденник писався з усвідомленням 

того, що він обов’язково буде негайно кимось прочитаний. Кінець-кінцем, 

щоденник не долає відчуття самотності, але він навчає як жити із цією 

самотністю [231, с.120]. Тому, звертаючись до щоденників мислителя, ми 

фактично звертаємося до процесу переживання ним самотності, окрім того, що 

вони ще й можуть слугувати зразком того, як людина може взагалі осягати своє 

власне життя. Толстовські щоденники яскраві демонстрації того, що самотність 

людині потрібна для нормального, повноцінного розвитку її індивідуальності у 

той момент, коли конче потрібна акцентуалізація на самому собі та своїй 

унікальності. Без цього, мабуть, і духовне життя в усій його повноті може 

просто не відбутися. 



Не викликає ніякого сумніву, що вже той момент, коли твориться 

художній текст, а це починаючи від його задуму і до самої реалізації у творі, 

може характеризуватися через авторську окремішність і внутрішню 

відчуженість. Цей акт творення визначає ідею окремішності творця тексту, 

особливості його світогляду і принципів орієнтації у суспільному середовищі. 

Виходячи з таких позицій, навіть осмислення історії світової літератури ми 

можемо здійснювати не тільки через призму системи послідовної зміни 

напрямків та стилів, але і як плеяду самотніх мислителів, які, незалежно нівід 

кого рухаються у вічність. Навіть видима колективність не може робити з них 

частину маси, тому що вони бачать глибше, відчувають тонкіше. Можливо саме 

через цю здатність за такими мислителями як Ф.Достоєвський, М.Бердяєв, 

І.Ільїн чи німець Ф.Ніцше міцно закріпилося неофіційне звання «провидця»? 

Одночасно, аналізуючи образи самотності та відчуження у творчості 

російських мислителів ХІХ – початку ХХ століть, рівно так само, як і вплив 

цього стану на їх творчість, ми доходимо висновку, що сам акт їхньої 

діяльності може символізувати специфічну спробу виходу за межі самотності 

та спробу подолати існуючу відчуженість, адже у будь-якому художньому творі 

завжди має місце хоч і примарна, але можливість виходу за межі власного 

емпіричного досвіду [103, с.40]. Важливо і те, що осмислення принципів буття 

у цей час здійснюється через прояснення художньої реальності як цілісного 

підґрунтя, що відповідало тенденціям часу і прагненням людей, які їх 

втілювали, а філософія відповідала тим ідеалам, які виходили за межі 

буденного життя і мали можливість втілюватися саме через літературу.  

Аналіз творів зазначених авторів, які були написані протягом ХІХ і на 

початку ХХ століть, демонструє той факт, що ми маємо справу  не лише із 

постійною актуальністю проблем самотності та відчуження, але і звертає увагу 

на їх тематичне різнобарв’я. Кожен із контекстів самотності і відчуження може 

мати місце у якогось одного автора (як, наприклад, містична самотність у 

М.Гоголя чи романтично-героїчна відчуженість у М.Лєрмонтова), але жоден з 

них не належатиме тільки цьому періодові, у якому він актуалізується. Їх 

прояви ми зможемо спостерігати і у творчому спадку інших епох. 



Власне у творчому доробку тих, хто передвизначили Срібну добу 

(М.Лєрмонтов, М.Гоголь, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов) самотність і 

відчуженість присутні та осмислюються через призму суспільного та 

екзистенційного виміру. При чому, що важливо, ці виміри не мають сталої 

прив’язки ні до автора, ні до символіки тексту. Головний герой, персонаж цих 

творів міцно влитий у знайому авторові систему соціально-культурних 

стосунків, але одночасно, він живе своїм особистим життям і, незалежно від 

цієї злитості, переживає їх по своєму.  

Так, саме М.Лєрмонтов остаточно закріпив у російській літературній та 

світоглядній площині людину неприкаяну, відчужену. Поряд з грибоєдівським 

Чацьким і пушкінським Онєгіним, Печорін М.Лєрмонтова саме той тип героя, 

який ніде і ніколи не знаходить самого себе. І через це він і такі як він, ніколи 

не знатимуть спокою, а з часом взагалі виявляться зайвими у метушливому 

людському середовищі. Неможна у даному випадку проводити ніяких прямих 

паралелей між автором та його героєм, але, як нам видається, така живучість і 

життєвість цього образу з тим і пов’язана, що сам М.Лєрмонтов вклав у нього ті 

риси та відчуття, які були дуже близькі і відомі йому самому. 

Несхожість на «нормальних» людей була притаманна і М.Гоголю, який і 

сам розумів та визнавав свою, як сьогодні говорять, неформатність у 

літературному колі російської столиці 30-х – 40-х років ХІХ століття. Він  

рухався своїм особливим, нікому не відомим і часто не зрозумілим шляхом. 

Рухався до того часу, поки не видихся…Така живуча і дивна універсальність 

М.Гоголя, на нашу думку, обов’язково включатиме у себе досить органічну, 

ментальну українську складову, яка була його alter ego до самого кінця життя. 

Ми не схильні до того, щоб розглядати останні роки життя мислителя як 

свідомий крок до самогубства. На нашу думку смерть М.Гоголя – це наслідок 

тяжкої депресії, як результату суспільного нерозуміння та екзистенційної 

самотності, яка в лютому 1852 року була ще відчутнішою аніж тоді, коли він 

вперше приїхав «підкорювати столицю» [43, с.52]. 

Ні для кого не буде секретом те, що Ф.Достоєвський в історії філософської 

думки назавжди залишиться співцем трагедії. Він плекає страждання своїх 



героїв так, що їх неможливо не жаліти, їм неможливо не співчувати, ними 

неможливо не захоплюватися. Ф.Достоєвський повернув обличчям до світу 

людину внутрішньо самотню і страждаючу. Більше того, сам автор виступає у 

ролі творця такого страждання, обминаючи світлі боки життя або вбачаючи у 

них своєрідну несправжність. Він бачить у людині зло, підступність, 

хворобливість, але вперто не бажає помічати того, хто здатен змінювати світ на 

краще і, що найголовніше, змінюватися на кращий бік самому.  

Це підводить нас до того, що Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов 

світоглядно передвизначають основні тенденції філософської думки ХХ – ХХІ 

століть. Ті самі мотиви відчуженої особистості, самотності, покинутості, 

безнадії, духовної нудоти ми можемо прослідкувати у ключових творах цих 

мислителів. І це при тому, що, наприклад, у філософських та літературних 

текстах представників європейського екзистенціалізму, вони зможуть 

проявитися тільки у ХХ столітті.  

Ми можемо говорити про те, що така ситуація містить у собі кілька 

важливих аспектів. Кожен із зазначених мислителів виходить із позначення 

співвідношення «людина – світ», у якому кожна із позицій є мінливою сама по 

собі. Людина, яка чітко усвідомлює своє місце у світі, здатна розкритися не 

тільки у своїй непередбачуваній метаморфозності, але і у демонстрації того, що 

сама вона у цьому світі немічна та самотня. І сенс такого співіснування «я – 

світ» полягатиме зовсім не у романтизації вчинків таємничих самітників (як у 

М.Лєрмонтова), а і у повсякденних перипетіях, буденній рутині (як у того ж 

Л.Толстого чи А.Чехова – «поета сутінок»). 

У кожного із розглянутих нами мислителів ми зустрічаємо демонстрацію 

приблизно рівних можливостей для реалізації тактики відчуженості і 

відкритості, самотності та соціальної активності. Вони показують нам 

самотність і відчуження як вроджені людські переживання. І тільки тоді, коли 

їхня людина починає усвідомлювати себе через самотність і проходить через 

відчуження, тоді увесь світ навколо заливається чорно-сірими кольорами 

трагедії, що, у свою чергу, зайвий раз вказує на те, що екзистенціали самотності 



та відчуження перебувають у центрі уваги як важливі явища людського 

існування.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИНА 4 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ САМОТНОСТІ ТА ВІДЧУЖЕННЯ В 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНСТРУКТАХ МИСЛИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ 

ЕМІГРАЦІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

В этой грубой каменоломне, 

                                                                         В этом лязге и визге машин  

                                                                          В комок соберись – и помни, 

                                                 Что ты один! 

В. Ходасевич 

 

4.1 Екзистенціали самотності та відчуження у світоглядних 

композиціях мислителів «першої хвилі» російської інтелектуальної 

еміграції 20-ті – 40-ві роки ХХ століття.  

Філософський спадок російської еміграції «першої хвилі», на сьогодні 

перебуває у стадії активного осмислення. І якщо саме визначення поняття 

«філософія російської еміграції» ніякої проблеми не складає, і ми розуміємо під 

цим явищем творчий спадок цілого ряду мислителів 20-х – 40-х років ХХ 

століття, які перебували на території Франції, Чехії, Болгарії, США, Польщі, 

Англії, Швейцарії і т.д., але зберігали при цьому власну національно-культурну 

ідентичність, то цілісне сприйняття його, як особливого феномену, вимагає 

застосування специфічних реконструктивних підходів та методів. І, що 

важливо, застосування історико-біографічних методик  дослідження, аналізу 

культурних і філософських тенденцій [119, с.153]. Цікаво і те, що саме в 

еміграції, на кінець 20-х років ХХ століття, починає стверджуватися думка про 

те, що і філософія як «сувора наука», залишить назавжди до кінця 

незавершеною, бо є особливою формою творчої діяльності.  

Виходячи із цих тенденцій письменники та поети  ХІХ століття, такі як 

О.Пушкін, М.Лєрмонтов, М.Гоголь, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, 

характеризуються як зразки пізнання дійсності. На цих позиціях стоїть, 

зокрема, В.Зеньковський, який намагається обґрунтувати тезу про те, що 



філософські концепції, насправді, є не що інше як досвід побудови світогляду 

[127, с.24 – 25]. У такому випадку, філософські теми існують у різноманітних 

світоглядах набагато вільніше, аніж там, де ми їх можемо спостерігати, як 

складові частини конкретних «систем».  

Для більшості людей, еміграція завжди буде ототожнюватися із ситуацією, 

яка характеризує випробування тяжке і, здебільшого, по життєве. Сам по собі, 

процес переїзду конкретної особи на територію іншої держави, який ще й до 

того ж, пов'язаний із чималими зусиллями, може свідчити, найперше, про 

життєвий оптимізм і потужну волю до життя. Але у ситуації вимушеної 

еміграції, до зазначених позитивних ноток обов’язково долучається 

невизначеність, туга і розпач, що, після першого напливу ейфорії, занурить 

людину у чуже, часто вороже середовище, забезпечивши почуттями 

покинутості, непотрібності і, як наслідок, відчуженості та самотності.  

Осмислення феномену еміграції в історії філософської думки ще дуже 

далеке від своєї повноти. Тому, необхідно зазначити, що і дане дослідження не 

зачіпатиме великої кількості дотичних до еміграції тем, наприклад, тематики 

репатріації, тобто добровільного самовідчуження себе від батьківщини, що для 

письменника і мислителя, може мати вирішальне, а іноді й фатальне, значення. 

Ми будемо вести мову саме про еміграцію-як-переселення вимушене, яке 

здійснюється під прямим чи опосередкованим тиском соціальних обставин. 

Тому, наприклад, М.Гоголь, який пише свої «Мертві душі» в Італії, і взагалі  за 

кордоном проводить близько дванадцяти років, в емігрантський дискурс не 

потрапляє: він будь-якої миті міг повернутися, а перебування за межами своєї 

держави – це його усвідомлений вибір. У Гоголя не було усвідомлення того, що 

від’їжджаючи до Европи, він спалює усі мости, розуміння того, що назад 

вороття немає, а на батьківщині відбувається щось таке, що загрожує йому 

самому смертю у разі повернення. Тому, тематика відчуженої особистості, того, 

хто не дивлячись ні на що, все-таки вирішує змінити країну свого проживання, 

можливо навіть назавжди, відчужується від того суспільного середовища, яке 

відкидає її, так само як і інше приймає, сміливо може бути віднесена до 

категорії «вічних тем» [25, с.913]. 



Емігрант, у першу чергу, – це той, хто певною мірою протистоїть тому 

суспільству у яке інтегрується. Це протистояння може бути тимчасовим або 

пожиттєвим, але у будь-якому разі у ньому закладено своєрідну безвихідь: 

особа або асимілюється і приймає обов’язкову, у даному випадку неминучу, 

втрату власної самоідентичності, або ж залишається у своїй площині, але 

самотньою і незрозумілою. По своєму унікальну роль асиміляція відіграє у 

творчості людей слова: літераторів, письменників, мислителів, тих, хто здатен 

реалізуватися за допомогою слів і мислеформ.  

Дехто із представників творчих напрямків еміграцію можуть навіть не 

помітити, тому що світ художника, наприклад, наповнений кольором і 

образністю, у композитора – це сила звуку. Та еміграція для літератора може 

перетворитися на справжню трагедію, адже його середовище складається зі 

слів, вигуків, словосполучень, а у іншому мовно-культурному середовищі він 

уподібнюється вирваній з коренем рослині, яка приречена на поступове 

засихання [358, с.440 – 441]. Тому, коли О.Звєрєв пише про тих, хто «мешкає» 

на Монпарнасі в Парижі, хто блукає десь неподалік станції метро «Вавен», то 

він має на увазі саме тих, хто мало-помалу гине через цю саму горезвісну 

«неможливість/нездатність» асимілюватися [125, с.283 – 285]. І неможливість 

ця полягала у нездатності заробити навіть на сухий кусень хліба. Тому, вдень 

вони голодують, щоб зекономивши, нашкребти на філіжанку кави  ввечері, в 

якому-небудь кафе «Селект», і сидіти там до самого ранку, по тій простій 

причині, що нікуди піти і ніде заночувати.  

Ці, переважно молоді люди, були начисто позбавлені і такої самої 

здатності до соціальної мімікрії: вони єдине чого воліли – завжди залишатися 

самими собою. Обтяжені власною викинутістю, покинутістю, яка часто 

розвивалася у психічні захворювання, вони навіть не намагалися  

пристосуватися до вимог часу і суспільства. Того середовища, яке їх не 

приймало, не розуміло і, через це, ігнорувало [125, с.289]. Можливо така 

поведінка була наслідком того, що ці люди були впевнені у безплідності усіх 

своїх намагань, у песимістичному «все одно нічого не вийде»? Такими їх 

зробила доля, а ще епоха. І такими вони несли свій хрест.   



Трагічність емігрантського становища і його тотальна наповненість 

самотністю, яскраво представлена у творчості мислителів так званої «першої 

хвилі еміграції», що хронологічно включає 20-ті – 40-ві роки ХХ століття. Це 

був час потужного відтоку інтелектуального капіталу з території колишньої 

Російської імперії, у якому «філософські пароплави та потяги» складали лише 

дрібненьку краплину у бурхливому морі відчаю і невідомості. Тема самотності 

та відчуженості особистості для цих людей була неабияк актуальною, так як 

вони відпали від країни у яку не могли повернутися. Але одночасно, більшість 

із них щосили прагнуло зберегти ті традиції і звички, на яких зростало їхнє 

покоління. І багато хто з них був налаштований категорично проти будь-яких 

асиміляційних кроків, вбачаючи у цьому загрозу власній культурній 

самобутності [25, с.913].  

Одне із найтяжчих і часто неочікуваних вражень в еміграції полягає у 

тому, що мислитель залишається сам на сам із самим собою. Позбавлений 

внутрішньої опори, він перебуває у ситуації, коли не маєш можливості 

розміняти наявні духовні асигнації на щось більш менш предметне, матеріальне 

[3, с.207]. Це говорить ще й про те, що одним із найважливіших факторів, який 

впливає на формування і розвиток почуття самотності та відчуження, як і 

раніше, вважається країна проживання. Актуальність цього чинника 

підтверджують і сучасні дослідження, які характеризують мешканців країн 

Східної Европи як більш самотніших порівняно із жителями країн Північної 

Европи [280, с.75]. І міграційний чинник, у даному контексті, відіграє одну із 

ключових ролей. 

Ситуація еміграції породжує людей настільки самотніх, що ні 

звичайнобуденне, не говорячи вже про загальнолюдське, їх не цікавить. До 

сигналів суспільства такі люди сліпі та глухі, тобто не схильні сприймати їх 

взагалі. Усе, що їм необхідно вкладається у верещання скрипки, електричні 

спалахи, осяяння і миттєве вирішення усіх насущних завдань – це такий собі 

прояв надзвичайного, чудесного. І шукати його вони схильні навіть у 

стилістиці. При тому, що відповідного простору немає, час скінчився і один 

порятунок тільки й залишається – мистецтво [3, с.211]. Ми ведемо мову про 



досить характерний і чисельний суспільний прошарок, адже ці люди про те, що 

відплата за таку безпечність колись та прийде, навіть не здогадуються, або ж 

вони відразу прийняли рішення про те, що ніяких рахунків долі сплачувати не 

будуть. Вони живуть лише минулим і в якості свого рятівника сприймають 

Ф.Достоєвського, який і надає їм якусь ледь помітну, тонку і примарну ілюзію 

чуда. Хоча, в даному випадку, у Ф.Достоєвського важливими визначаються не 

його ідеї, а ніде не позначена, ніде не існуюча реально його характерна 

тональність, яка слугує киснем для тих, хто задихається у чужому, жорсткому 

культурному середовищі.  

Такий інтелектуально-світоглядний злам був характерним саме для 

емігрантів старшого покоління, коли багато хто з них свій вибір свідомо 

зробили, тим більше, що цей вирішальний крок був цілком природнім. І цей 

важливий вибір було зроблено із відчуттям власної правоти у тому, що їх 

еміграція неначе символізує окремий плацдарм самотності. Саме з неї, для 

більшості інтелектуалів, розпочинається усіляка культурна гра, а іноді й просто 

«гра в культуру», яка позначається як захист «духовної скарбнички»; 

починається із букви «Ҍ» і закінчується відданістю таким традиціям, які з часом 

починають набирати самих гротескних форм [3, с.212]. Скоріше за все саме 

звідси бере свій початок така пристрасть у захисті принципу верховенства 

права особистості, яка мала місце у громадській діяльності того ж 

Д.Мережковського чи М.Бердяєва, але, одночасно, принципу темного, 

суперечливого навіть через призму християнських чеснот.  

Як би там не було, але ми знову змушені повертатися до проблематики 

індивідуалізму, адже якщо якесь умовне «я» вже ні на кого не зможе 

покладатися, а я і так увесь перебуваю у самому собі, до того ж сам собою і 

закритий, самим собою і обмежений, тоді, звичайно, вирішення конкретних 

творчих завдань може бути можливе тільки у вигляді тих самих чудес і 

миттєвого містичного осяяння.  

Зараз, ми говоримо про той кардинальний світоглядний злам, який 

оформився між представниками одного емігрантського середовища, але серед 

різних вікових груп. Саме в середовищі «першої хвилі» еміграції виникає 



глибокий розкол між представниками так званого старшого покоління і 

молодою творчою генерацією. «Старше покоління» − це переважно ті, хто 

уособлював собою ще ту, «стару Росію», це переважно вже порівняно відомі 

постаті в літературі, філософії, науці, знані мислителі: О.Купрін, М.Бердяєв, 

Л.Шестов, Д.Мережковський, З.Гіппіус, І.Бунін та інші. До «молодого 

покоління» відносили тих, хто зростав інтелектуально, формувався світоглядно 

вже в емігрантському середовищі: М.Алданов, Г.Газданов, Г.Адамович, 

В.Варшавський, І.Немировський, Б.Поплавський та інші.  

Фактично, репрезентативний бік образу самотності та відчуженості 

притаманний саме представникам молодшого покоління, адже це переважно ті, 

хто опинився у чужому, а часто і ворожому світі, байдужому до їхнього 

існування; це ті, хто гостро відчував повну неспроможність реалізувати ці 

цінності, які для їх батьків здавалися непорушними [125, с.305].  Вони мріяли 

про ту літературу і філософію, яку вони обов’язково створять, не рахуючись із 

канонами, які зцементували у минулому житті їх співвітчизники-попередники.  

Нехай інші намагаються зупинити час, який начебто немає ніякої влади 

над пам’яттю, нехай вони зберігають ілюзію того, що пам'ять їх закриє від 

самотньої емігрантської буденності, від нескінченної туги. Нехай старші, із 

притаманною для них впевненістю, тримаються за примарні, але такі 

гармонійні схеми померлої реальності, від якої саме життя не залишило каменя 

на камені. Але саме вони – молоді – підуть іншим, своїм шляхом, створять нові 

форми і мисленнєві конструкти і усе для того, щоб продемонструвати усьому 

світові кардинально інший рівень страху і нестерпного болю, щоб проникнути 

у найпотаємніші душевні лабіринти, для яких не існує ні звичайних схем, ні 

буденних слів. Для них порожня сторінка набагато правдивіша, аніж типовий 

набір готових формул і кліше, які завуальовані за віртуозною стилістикою [125, 

с.306].  

Схожим на них був і образний головний герой емігрантського середовища, 

як вони його уявляли і відчували. А це, така собі «гола людина», особа 

викинута з історичного процесу і усіх можливих динамічних рухів соціального 

життя. Саме з внутрішніх глибин такої «оголеної людини», обов’язково повинні 



здійнятися порожнеча, туга і відчай, загальним фоном яких виступатиме добре 

відома нам самотність [68, с.164]. І над усім цим внутрішнім запустінням панує 

тотальне відчуття забуття.  

Аксіологічний конфлікт між старшим і молодшим поколінням почав 

предметно аналізуватися ще його безпосередніми учасниками: В.Варшавським, 

Г.Газдановим, З.Гіппіус, Д.Мережковським та іншими. Так, В.Варшавський, 

говорячи про «молоду генерацію» емігрантських літераторів, звертає увагу на 

те, що зростають і формуються усі вони переважно без «свого повітря», їх 

розум, тільки но розквітнувши, починає зачахати, але,тим не менш, він 

живіший, бо найяскравіше демонструє безкінечний і трагічний досвід 

емігрантського життя з його самотністю і відчуттям покинутості, непотрібності 

і відчуженої безпорадності [67, с.410]. Зі свого боку можемо додати, що такий 

висновок може сформуватися тоді, коли порівнюєш долі і жадання молодих 

авторів із представниками того ж старшого покоління, творчість яких може 

сміливо бути названа «дореволюційною», і початки її знаходиться у тому 

періоді, коли усі вони не були так трагічно розколоті. Хоча консолідованої 

емігрантської літератури можливо ніколи і не існувало в реальності. Адже за 

висновком того ж Г.Газданова, «за шістнадцять років (на 1936 рік – прим.С.А.) 

в еміграції не з’явилося жодного більш менш значущого письменника» [83, 

с.404].  

Звичайно, що реальний емігрант не завжди перетворювався на «голу 

людину на оголеній землі», але його самотність була більшою і сильнішою за 

буденну самотність, яку відчуває будь-який іноземець у чужому людському 

мурашнику. Він максимально тісно пов’язується з  тими, хто його оточує 

повсякчас, лише самими загальними суспільними обов’язками, хоч ліпша, 

основна частина його справжнього єства не включається у їхнє справжнє життя.  

Власне, саме тому, це чуже товариство звертається не до того, ким 

насправді є ця людина (офіцер, дворянин, журналіст, викладач чи письменник), 

а до несправжнього – паризького/берлінського/празького «візника/таксиста», 

офіціанта або викидайлу середньостатистичного національного ресторану чи 

занепалого, відразливого клошара, який проводить увесь свій вільний час під 



мостами та в бідняцьких нічліжках. Тому і ті, внутрішні колізії, які виникають 

на ґрунті зміщення індивідуального і соціального «я», роблять відчуженість 

емігранта дуже схожою на самотність покинутої людини на безлюдному 

острові. А з іншого боку, факт закарбованості у свідомості такої собі 

пріоритетності власної культури, обов’язково призведе до недооцінювання 

культурних традицій країни перебування, а можливо і до прояву відкритої 

агресії до неї. Як приклад такої поведінки, можна назвати вбивство Павлом 

Горгуловим президента Французької республіки Поля Думера, що мало місце 6 

травня 1932 року. Одночасно з цим, максимальне занурення у культурне 

середовище країни проживання, обов’язково сприяє приглушенню у самому 

собі культури власної. Навіть спроба врівноваженого існування на площині 

обох культур, часто призводить до своєрідного розмивання меж і повної втрати 

відчуття національної особливості.  

На думку того ж В.Варшавського, і з ним важко не погодитися, емігранти 

старшого покоління захищені від такої відчуженості хоча б тим, що внутрішньо 

можуть перебувати у тому далекому, у чомусь «потойбічному», 

дореволюційному просторі, спогадів про який вже не мають молоді [67, с.411]. 

І це вже не якась там романтично-героїчна самотність, а зовсім інша – кричуща 

і болюча до нестями туга. У такої самотності, окрім внутрішнього мотиву, 

мається й інший бік – нудьга, яка здатна заморочити голову безкінечною 

порожнечею. А перебування у такій ситуації неймовірної нудьги-самоти, 

чимось дуже схоже на перебування в буцегарні у одиночній камері, що у свою 

чергу, не може не відображатися на контекстах і сенсах творчості молодих 

письменників. Такий стан не просто не дає цікавих образів, а усе глибше і 

глибше занурює у самотерзання і самопокарання. Свідомість персонажів такої 

творчості пірнає усередину самого себе, сподіваючись на те, що там, на самому 

дні, можна буде відшукати таку жадану радість, а головне – спокій.  

Звичайно, що далеко не кожен з тих, хто вимушено змінив місце 

проживання, обравши тернистий шлях еміграції, піддавався негативному 

тискові зовнішнього середовища і проживав тяжкі муки відчуженості, 

покинутості та незатребуваності. Існувала ціла плеяда емігрантів, яких за їх 



успішну загалом долю можна сміливо називати адаптанти (від латинського 

adoptio – усиновлення). Це, переважно, представники молодшого покоління, які 

тільки входили у стан зрілості на момент виїзду з Росії і саме завдяки молодості 

та освіті, змогли подолати мовний бар’єр, адаптуватися у соціально-

культурному просторі іноді злившись із ним максимально щільно і, завдяки 

цьому, були сприйняті як «свої». Більше того, вони змогли увійти до лав еліти 

європейського філософського товариства. Серед таких найбільш відомих 

мислителів можна назвати О.В.Кожевнікова (у Франції О.Кóжева) та одного із 

його наставників по Вищій школі практичних досліджень (Париж, Франція) – 

О.Койрé (в російських дореволюційних документах О.Койрá), Г.Д.Гурвіч і, 

деякою мірою, І.Бéрлін [крас]. Але у цих дослідників фактор адаптації пішов по 

максимуму і з «російськістю» їх поєднувало тільки походження, на відміну від 

тих же М.Бердяєва, І.Буніна, В.Набокова чи Л.Шестова, які не дивлячись на 

завойований у західному філософському колі авторитет, все таки, 

позиціонували себе у першу чергу як «росіяни» («русские»).  

В будь-якому разі і самотність, і відчуження добре підживлюються 

внутрішнім драматичним елементом – ностальгією. А на фоні еміграції 

ностальгія розквітає повним цвітом. Вона підступає тоді, коли людина, 

закинута на чужину – вичавлена, вона усе на світі втратила, піддається ілюзії 

швидкого кінця страждань і поневірянь [125, с.341]. Та з часом виявляється, що 

ніяких меж стражданню немає, відчай вкорінюється так глибоко, що в’яне душа 

і тьмяніють очі. Ми ж, зі свого боку у даному дослідженні, серед палітри 

значень і контекстів самого явищі ностальгії, увагу акцентуємо виключно на 

його буквальному розумінні «туги за вітчизною», чітко усвідомлюючи, що 

сюди ж можна додати і переживання за втраченим минулим, втраченими 

перспективами, статусом і можливостями. По своєму, можна погодитися і з 

паралелями між «ностальгією» та «рефлексією». Як зазначають деякі 

дослідники, у обох випадках мову можна вести про присутність моменту 

незадоволеності: «ностальгія» − незадоволеність неможливістю повернення 

минулого, а «рефлексія» − незадоволеність неможливістю пізнати істину [373, 



с.30]. У будь-якому разі ностальгія нестиме у собі негативний відтінок певного 

морального страждання через втрачені статуси.  

У дуже рідкісних випадках ця ж сама втрата батьківщини і, як наслідок, 

ностальгічні прояви, можуть нести у собі новий поштовх для творчої 

активності. Як це було, наприклад, у Л.Шестова, І.Буніна, М.Бердяєва, 

Д.Мережковського. Рятівним колом для творчої особистості, яка вимушено 

залишила свою країну, може бути хіба ситуація, коли емігрантський прошарок 

самостійно формує свою особливу сферу споживання інтелектуального 

продукту, як це було із емігрантами «третьої хвилі» в 70 – 80-ті роки ХХ 

століття. Різниця тільки у тому, що для більшості представників «третьої хвилі» 

виїзд за межі іншої імперії – СРСР, був не вимушеним, а свідомим вибором 

[358, с.441].    

Та важливо пам’ятати, що ностальгія – це завжди погляд у минуле, 

внутрішнє прагнення його якщо не повернути, то хоч поновити у максимально 

пізнаваній формі. І це явище необхідно відрізняти від звичайної пам’яті про 

минуле. Мабуть усе-таки правий був М.Бердяєв, коли писав, що пам'ять про 

минуле – це творчий процес, який здійснює специфічний відбір фрагментів 

нашої історії, а не просто здійснює пасивне відтворення минулого [37, с.561]. 

Адже краса минулого не є красою емпіричного минулого. Це краса 

теперішнього, відтвореного минулого, яке влилося у дійсність. Минуле, 

можливо, цієї краси навіть не знало, тому, наприклад, краса руїн не позначає 

краси минулого, бо це краса нинішня і в минулому, цих руїн не було. Це були 

тільки но збудовані палаци і храми, для яких ще невідоме їх майбутнє. Хоча 

Л.Шестов, у своєму «Щоденнику думок», відносив спогади про минуле на 

долю старості. «Самотня людина самотньо живе, самотньо помирає і навіть, 

якщо вона довіряє паперу свої думки, однаково не має можливості зберегти 

найсуттєвіше» [170, с.12]. Так само, у відповідному етимологічному 

висвітленні ми можемо сприймати ностальгію та її сенси через акт страждання 

від незнання. І тоді, контекст ностальгії вкладатиметься у коротку тезу: «Моя 

країна далеко і я не знаю того, що там зараз відбувається» [167, с.9]. 



Власне, ми можемо спробувати розширити межі явища ностальгії з досить 

вузьких координат «туги за втраченою землею», що виведе її в історико-

філософську площину. Та у будь-якому разі саме поняття ностальгії буде 

позначати бажання повернення і найчастіше воно стосуватиметься повернення 

у минуле [89, с.55], у ті спалахи уявного, які людина сама собі формує, визначає 

їх як найкращі моменти життя і асоціює саме із місцем проживання. Але це вже 

дещо інший аспект самотності та відчуження, адже саме те, глибоке їх 

переживання на чужині і породжує в свідомості ідею «повернення». Рано чи 

пізно, але питання про повернення постає перед кожним, хто не з власної волі 

залишив батьківщину. І вирішує її теж, кожен самостійно, відповідно до 

особистих переконань та сумління.  

Наскільки сильне це почуття, можна судити, наприклад, по тому, що ще в 

1946 році, в Кламарі неподалік Парижу, М.Бердяєв, вже визнаний у Европі 

мислитель, який чверть століття не був на своїй батьківщині, все ще думає про 

це саме «повернення». Вже немає живою дружини, товариша і головного 

критика та опонента Л.Шестова, відійшов у вічність навіть Мурі, але ідея 

повернення витає у свідомості філософа. У додатку до «Самопізнання», який 

він назвав «Тяжкі роки», М.Бердяєв напише, що питання про повернення на 

батьківщину для нього, одне із самих болючих. Він звичайно припускає, що 

можливо йому навіть дозволили б повернутися, але тоді відразу постає 

проблема: що йому там робити? В Радянському Союзі, після років революції і 

воєн, тільки-тільки почали повертатися до літератури, але він бачив, що до 

філософських роздумів, до філософської думки ще не повернулися. І на 

перепоні цьому стоїть всюди сутній діалектичний матеріалізм [37, с.613]. У цій 

ситуації найстрашнішою для Бердяєва була відсутність найпотрібнішого – 

свободи думки, неможливість вільного мислення, що для «апостола свободи» 

взагалі неприпустимо. 

     

 

 



4.2  Еміграція довжиною в життя: проблема самотності та 

відчуженості у поглядах Миколи Бердяєва 

У сучасному російському і вітчизняному філософському просторі не 

багато знайдеться постатей такого масштабу, які б так цікавили дослідників 

своєю екстраординарністю як Микола Олександрович Бердяєв. Він один із не 

багатьох мислителів, які залишались в полі зору науковців різних напрямків не 

дивлячись на час і політичну кон'юнктуру. Адже Бердяєв не просто філософ і 

мислитель, він політик і бунтар, будівничий і руйнівник суспільних ідеалів. 

Одночасно, великим перебільшенням буде визначати М. Бердяєва як пророка, 

що досить часто звучить сьогодні у російському філософському середовищі. По 

великому рахунку, неважливо навіть випереджає він свій час, чи відстає від 

нього. Бердяєв прямує у вічність і цим позначається своєрідне випадання його 

із колії дегуманізованого ХХ ст. У цьому саме і проявилася його драма – драма 

самотності людини, яка не змогла прийняти «занадто людські» лозунги 

«гуманізму» своєї епохи. Будучи знаним інтелектуалом лише у «певних колах» 

в Росії, він став мислителем європейського ґатунку перебуваючи в еміграції. І 

якщо на батьківщині, до висилки у 1922 році, видано всього сім його книг, то в 

еміграції їх видано двадцять одну, а деякі з них перекладалися іншими мовами. 

Це, власне, може говорити про те, що як філософ і авторитетний мислитель, 

Микола Бердяєв постає саме за кордоном.   

В 1937 р. у своїй роботі «Мое философское мировоззрение» М. Бердяєв 

двічі на одному аркуші вказує на те, що центром його філософії, як і філософії 

взагалі, є проблема людини [34, с.23 – 24], а в людині, основною темою – буде 

тема самотності [37, с.296]. Сам мислитель до теми самотності завжди ставився 

серйозно. Він надзвичайно тверезо і реалістично сприймав світ, який його 

оточував, але він був для нього аж занадто далеким і злитися з ним одне ціле 

було неможливо. Таку ситуацію – не злиття зі світом – Бердяєв з часом почав 

називати відчуженою, яка у крайніх проявах призводить людину до рабства.  

У своєму житті Бердяєв завжди намагався чинити спротив такому 

відчуженню, намагався не випадати у чужі світи. Він відчував, що не зможе 

адекватно влитись у жодне суспільне середовище, йому були чужі будь-які 



напрямки і партії. Джерелом відчуженості людини мислитель називає 

гріхопадіння, яке відбулося в душі людини. Саме внаслідок гріхопадіння 

людина виявилася викинутою у світ об’єктивації, вона підпорядкувалася часу і 

причинності, занурилася у контексти минулого, теперішнього і майбутнього.  

Для Бердяєва дуже важливим є те, що він ніколи не мав відчуття спільності 

із об'єктивним світом, у нього ніколи не було відчуття того, що він у цьому 

світі обіймає якесь місце. Характеризуючи самого себе, Бердяєв основні 

акценти ставить на тому, що він хоч і мало соціалізований, асоціальний тип, 

проте є людиною «соціабельною», люблячою людей і часто бере участь у 

різноманітних соціальних діях. Але свою самотність найчастіше він відчував 

саме в людському середовищі, у процесі спілкування з людьми [37, с.297 – 298]. 

Разом з тим, самотні люди часто бувають надзвичайно споглядальні і,при 

цьому, зовсім не соціальні. Та Бердяєв намагається поєднати свою самотність і 

соціальність. Свої внутрішні відчуття він любив називати «самим тяжким 

випадком» сутнісної самотності [37, с.298 – 300]. Будучи дуже активною 

людиною, Бердяєв неначе приходив у світ людей звідкілясь зі свого світу і, за 

потреби, ховався у ньому. Він дуже любив повторювати про те, що завжди був 

нічиїм, завжди був своїм власним, людиною власної ідеї, свого покликання і 

свого пошуку істини. А це завжди передбачає внутрішній розрив із 

об’єктивним світом. При тому, що як мислитель, Бердяєв ніколи не 

занурюються у самого себе і не займається виключно самоаналізом. Та ніщо 

ззовні не здатне перервати його самотності. Хоча вона й змушувала його 

страждати. Іноді самотність здатна приносити задоволення неначе це було 

повернення  із чужого світу у свої світи, у рідне середовище. І ці світи не він 

сам, а світи у ньому.   

Бердяєв завжди перебував у своєрідній опозиційності до зовнішнього світу. 

Навіть про своє народження він пише як про фундаментальний досвід 

відчуженості. У автобіографічному «Самопізнанні» мислитель вказує на те, як 

твердо знає, що потрапляє у чужий для себе світ, у якому сам себе відчуває 

тільки перехожим [37, с.18 – 19]. Фактично досвід Бердяєва розполюсовує 

феноменологію самотності та колективізму, де з одного боку, ми бачимо 



тотально пануючу колективність і разом з нею таку саму тотальну ізольованість 

людини, а з іншого боку – мудра самотність, співставляється з екзистенційною 

соціальністю. Як відзначає В.Дітріх, патос усього життя Бердяєва тісно 

пов’язується саме з останнім типом [105, с. 33].  

Гостре переживання самотності і туги не робить людину щасливою. 

Самотність пов'язана саме з неприйняттям того, що пропонує світ, коли людина 

концентрується на своєму особливому внутрішньому світові. Бердяєв ніколи не 

міг виразити усю напругу свого відчуття «я» і власний світ у цьому «я». Але він 

знав, що тільки «я» здатне переживати таке жагуче, гостре відчуття самотності. 

Адже саме через момент самотності може народитися особистість, формується 

самоусвідомлення особистості. Коли «Я» самотнє, то у цьому гострому і 

страждальному почутті воно переживає свою особистість, свою унікальність і 

неповторність, власну несхожість ні з чим і ні з ким. А люди сприймаються як 

ті, хто належить до іншого, чужого, не мого світу. Адже кожна людина має свій 

особистий внутрішній світ. Він унікальний і неповторний. Для Бердяєва завжди 

складно було словами висловити усю напругу свого «я». Світ «не-я» цікавив 

його тільки як доповнення до процесу пізнання «я». Можливо це було 

пов’язано із його своєрідною скритністю. Адже свої думки він намагався 

висловлювати завжди, а от висловити почуття не вдавалося ніколи. Ця така собі 

сухість була неначе захисним рефлексом від впливів зовнішнього середовища. 

Тому найлегше йому було говорити у присутності великої кількості людей. 

Розмови один на один майже завжди проявляли усю його самотність і 

скритність.  

Бердяєв завжди виходив з того, що самотність явище перш за все 

соціальне. Воно постійно демонструє пов’язаність з чужорідним буттям. І саме 

тому найболючіша самотність – це самотність серед людей. Хоча можливе воно 

тільки серед людей, і тільки у суспільстві. Це те, що мислитель називає 

самотністю у світі об’єктів. Вихід в «не-я» сам по собі не означає можливість 

позбавитися самотності. Самотня людина майже постійно намагається 

здійснити такий вихід в об’єкт, але від цього самотність тільки підсилюється.  



Для Бердяєва це одна із основних істин, яка стверджує, що жоден об’єкт не 

здатен пом’якшити самотність. Він,  у якості таких об’єктів, визначає і світ, і 

людей, бо вони належать до об’єктивованого світу, до якого ми не тільки 

прив’язані соціально, а радше приковані намертво. І саме такий об’єктивований 

світ не здатен вивести людину із стану самотності. Навіть Бог у цьому не 

допоможе, коли ми починаємо перетворювати Його на об’єкт. При цьому  

мислитель зазначає, що перед об’єктом, «я» завжди буде самотнє. У власній 

самотності, у своєму існуванні і у самому собі, ми не тільки усвідомлюємо і 

гостро переживаємо свою особистість, свою особливість, а і щиро тужимо за 

виходом за межі самотності, тужимо за спілкуванням не з об’єктами, а з 

іншими – з «ти», або «ми». Особистість, на глибоке переконання Бердяєва, 

взагалі не може залишатися замкненою сама у собі, вона повинна виходити до 

іншого, до інших людей, до суспільства, до Бога кінець кінцем. Особистість 

постійно потребує спілкування з іншими живими істотами, так само як і 

потребує служіння тому, що вона здатна переживати як вище, як цілісність або 

святиню. Лише тоді життя людини набуває сенсу і якісного змісту. 

Звичайно, що особистість не може вважатися тільки частиною суспільства 

чи частиною космосу, але вона обов’язково містить у собі і часточку 

суспільства, рівно так само як і часточку космосу. При тому, що ми не можемо 

тлумачити людину тільки як соціальну істоту, хоча вона має у собі особливе 

покликання до реалізації своєї особистості саме у суспільному середовищі, а 

конкретніше – у спілкуванні з іншими людьми. Сама по собі реалізація 

особистості звичайно передбачає вихід за її межі, але має на увазі і збереження 

її особливості та своєрідності [40, с.319].    

М.Бердяєв вважає, що жага пізнання може слугувати жагою подолання 

самотності. Адже процес пізнання це не що інше, як вихід за межі себе в інше 

та інших, надзвичайне розширення «я» і його свідомості, перемога над поділом 

простору і часу [38, с.270]. Та насправді об’єктивоване пізнання не може  бути 

справжнім виходом із самотності, так як повторимося, жоден об’єкт, насправді, 

не може вивести із самотності. Тому, що об’єкт завжди чужий для «я» і перед 

об’єктом воно залишається саме у собі. Трагічне протиріччя, яке переповнює 



світ «я» не може бути подолане ніякою об’єктивацією, ні об’єктивованим 

пізнанням, ні об’єктивованою природою, ні суспільством. Тільки те пізнання 

дійсно спроможне подолати самотність, яке побудоване на перспективі 

спілкування, а не на перспективі суспільності. У цьому Бердяєв ворог усього 

суспільного, бо для нього у суспільній перспективі пізнання соціалізовано, а 

його всезагальність носить суто соціальний характер.  

Вторуючи М.Буберу, Бердяєв говорить про те, що онтологічно самотність є 

виразом туги за Богом, тільки за тим Богом, який виступає у ролі суб’єкта, а не 

як об’єкт, коли ми Бога сприймаємо як конкретизоване «ти», а не незрозуміле 

«воно» [55].  Тоді Бог і є подоланням самотності, віднайдення близькості і 

зрозумілості, сенсу і співвимірності мого існування. Те, чому людина може 

належати і чому може довіритися абсолютно і є Бог, і тільки Бог. Але Він не 

буде для людини об’єктом. Об’єктивація і соціалізація ставлення людини до 

Бога може зробити з Нього тільки зовнішній авторитет, але внутрішньо 

залишить Його порожнім.   

Микола  Бердяєв писав, що кожна людина має своє право на самотність і 

на збереження свого власного внутрішнього, «інтимного» світу. При цьому 

самотність обов'язково передбачає існування іншого чи інших. Бо «я» самотнє 

не тільки у своєму власному існуванні, скільки перед іншими і серед інших [38, 

с.268].  Тому ми не можемо уявити самотності абсолютної, адже тоді це буде 

небуттям, його не можливо осмислити позитивно, а тільки через негативні 

якості.  

Сам Бердяєв вважає, що стан самотності зажди відносний і воно завжди 

співвідноситься з іншими. Така відносна самотність може сприйматися нами і 

як позитивне явище, може означати більш вище становище «я», порівняно з 

іншими. Крім того, відносна самотність може позначати не відпадіння від Бога 

чи Божого світу, а як відхід від сірої буденності, яка символізує ниций світ. Це 

може бути і зростання душі, перехід до глибшого і справнішого існування. Це 

сприяє тому, що самотність може сприйматися через трагічне, адже «я» 

намагається подолати її на усіх напрямках в пізнанні, в коханні чи дружбі, 

через мистецтво тощо.   



У будь-якому випадку самотність завжди відносна, вона співвідноситься до 

інших і не може бути абсолютною. Вже традиційно стан самотності 

розглядається з негативних позицій, але це не завжди правильно. Самотність 

може позначати більш розвинутіший стан «Я», який перебуває у вищості щодо 

загального. 

Бердяєв установлює чотири типи співвідношень між самотністю «я» і 

соціальністю: 

1) людина не самотня і соціальна.  Такий тип складає основну масу 

суспільства. У такому випадку «я» цілковито пристосоване до оточуючого 

середовища. Такий тип живе «загальним», тобто тим, що перетворюється на 

складову традиції. 

2) людина не самотня, але і не соціальна. Така ситуація характеризується 

тим, що особа не має яскраво виражених соціальних інтересів, не проявляє 

соціальної активності. Це поширений побутовий, неконфліктний тип. 

3) людина самотня і несоціальна – тип, який взагалі мало пристосований до 

соціального середовища. Конфлікт із суспільством його типова ситуація. Такі 

люди не схильні до радикальних змін у оточуючому середовищі, вони 

усамітнюються, відволікаючись на власне духовне життя і власну творчість. До 

таких постатей Бердяєв відносить ліричних поетів, самотніх мислителів, тобто 

тих, хто переживає власну самотність невеликими групами еліти. Вони легко 

йдуть на компроміси із соціальним середовищем, якщо цього потребує їх 

існування і виживання. Це ні в якому разі не борці. 

4) людина самотня і соціальна, тип реформатора та революціонера. Такі 

люди ніколи не перебувають у гармонії з іншими, для них не є авторитетною і 

суспільна думка. Бердяєв називає такий тип – профетичним, він ні в якому разі 

не асоціальний, навпаки, його прагнення спрямовані на здобуття соціального  

блага, він не розділяє власного майбутнього і майбутнього свого народу. Його 

самотність глибоко внутрішня, вона виводиться із нерозуміння суспільством 

його кінцевої мети [38, с.272 – 273]. По суті, перші два типи можуть бути 

позначені як гармонійні відносно до навколишнього середовища, а другі два як 

суто конфліктні. І дуже важливо розуміти, що така між типова гармонія із 



навколишнім середовищем нормально може поширюватися і на 

звичайнісінького соціального революціонера, так як його свідомість може бути 

цілковито соціалізованою і не переживатиме ніяких конфліктів, пов’язаних із 

самотністю та відчуженістю. 

Суспільство, соціальність, враховуючи це, не можуть перемогти самотності 

особистості, яка може бути мукою людини; особистість може залишатися 

самотньою і в суспільстві у яке вона занурена, яким вона оточена і від якого 

ніде не може усамітнитися. Така самотність посеред суспільного моря 

характеризується Бердяєвим як найгірша самотність [39, с. 383]. На його думку, 

це підводить нас до необхідності розрізняти між суспільством (Geselschaft) і 

спільнотою (Gemeinschaft). Особистість, на думку мислителя, може долати 

самотність лише у спільноті, а не в суспільстві. Адже спільнота це вже духовне 

єднання людей, а не тільки соціальне. 

Справжня спільнота позначає подолання розриву між духовним і 

соціальним планом, у ній духовність робиться соціальною, а соціальне 

перетворюється на духовне. А це, у свою чергу, означає, що в спільноті 

долається самотність не через підпорядкування особистості суспільству (як це 

можна було спостерігати у Радянському Союзі), як частини до цілого, а через 

долання духовним світом світу природно-соціального, тобто через досягнення 

духовної соціальності, яка неначе випромінюється особистістю, а не придушує 

її. 

Фактично для М. Бердяєва проблема самотності відзначається як одна із 

найважливіших в філософії. Адже з нею пов'язані проблеми «я», особистості і 

суспільства, проблеми пізнання і спілкування. А в межовій постановці, 

проблема самотності перетікає у проблему смерті, абсолютне усамітнення, 

повний розрив із буттям [38, с.273]. Смерть означає ситуацію, коли більше не 

існує ніяких зв’язків, ні з ким і ні з чим, а отже самотність перетікає у 

абсолютність. В смерті припиняється будь-який контакт із об’єктивованим 

світом. Та проблема смерті полягатиме ще й у тому, чи є це самотність 

остаточна і вічна, чи це просто момент у житті людини, так само як всього лиш 

мить у долі Бога?  



Усе життя людини повинно бути підготовкою таких зв’язків з іншими і з 

Богом, які здатні будуть подолати абсолютну самотність смерті. Адже смерть 

не розглядається як цілковите знищення «я», а є всього лиш моментом його 

повного усамітнення, таке собі випадіння із світу Божого, яке починалося з 

відчуженості. І увесь парадокс смерті буде у тому, що це усамітнення, розрив і 

випадіння є результатом викинутості існування у занепалий світ, в 

об’єктивацію і заскорузлу буденність. Певною  мірою, життя у вигнанні 

дозволило йому поглянути на проблему смерті дещо під іншим кутом і змусило 

задуматися над причиною смерті по іншому, що спонукало до роздумів на тему 

самогубства.  

В 1931 році М.Бердяєв пише трактат «Про самогубство», як реакцію на 

часті випадки зведення рахунків з життям у середовищі російської еміграції, 

переважно у Франції. Перш за все, ця ситуація стосувалася молодого 

емігрантського покоління. Адже саме серед емігрантської молоді знайшов своє 

підґрунтя інтелектуальний характер цього явища. Як одну із головних причин 

таких вчинків М.Бердяєв називає саме відчуття самотності та відчуженості від 

батьківщини. Для нього, у даному контексті на сам перед, повинно бути 

зрозуміло, що людині надзвичайно складно жити на самоті, ізольовано від 

рідного середовища, відчувати себе викинутим у безмежний, темний океан 

чужого їй і не зрозумілого життя. У такому стані найстрашніше для людини 

відчуття холодності суспільства і відчуженість від світу [41, с.6 – 7].  

Для М.Бердяєва, проблема самогубства має перш за все психологічний 

характер. Коли людина закупорюється у своєму власному «я», десь у 

найпотаємнішому його куточку. Тому і самогубство – це один із проявів такого 

собі егоцентризму, коли самогубець зациклений тільки на особистих відчуттях і 

для нього не існує нікого, навіть тих, хто міг би стати причиною такого вчинку. 

Тому, психологія самогубства, для філософа, характеризує психологію 

замикання людини у самій собі. Ось чому такою страшною є самотність і 

покинутість для того, хто перестає бачити і чути Бога. Бердяєв вважає, що 

зовнішню самотність людина здатна витримати тільки у єднанні з Богом і 

духовному контакті з іншими, складаючи, таким чином, своєрідну духовну 



співдружність. Такий плин думок був притаманний не тільки Бердяєву. Схожим 

чином розвиває тему самотності І.Бунін, який у «Житті Арсєньєва» майже 

вторує Бердяєву, коли говорить про «самотність людини у світі без Бога», про 

покинутість і розгубленість її перед лицем історії і трагічного фатуму [57]. 

Близькими і зрозумілими для Бердяєва були ідеї французького мислителя 

Леона Блуа. Його так само не розуміли, але ще й не приймали. У своєму есе про 

Блуа, Бердяєв характеризує його як філософа, який був надто самотнім у 

буржуазному світі, але ще самотнішим він був у світі католицькому, хоча 

вважався ревним вірянином [36, с.16 – 17]. Він самотньо йшов своїм життєвим 

шляхом і якась моторошна велич була у цій його ході не індивідуаліста, а 

справжнього католика. Леон Блуа, для Бердяєва, єдине у своєму роді явище 

безмежної самотності, покинутості і нерозуміння у католицькому світі. 

Але М.Бердяєву імпонує позиція Блуа, щодо стражденної самотності і 

покинутості Самого Бога. За влучним визначенням О.Меня «не повноту Божу 

він відчував, а божественне метафізичне страждання. І навіть творення світу він 

переживав як порушення Божественної самотності» [196, с.246]. Як глибокий 

внутрішній досвід Бердяєв переживає Бога через Великого Самотнього. А 

самотність людини може бути релігійно пережита як самотність божественна, 

як богоподібність.   

Саме через досвід самотності Бердяєв рухається до самопізнання, у якому 

він сам бачить постійне відчуття глибини духу, можливість рухатися далі 

досягнутого. У одній із останніх своїх праць «Самопізнання» Бердяєв пояснює, 

що неправильно зрозуміють його тему самотності ті, хто розглядатиме її через 

призму відсутності близьких людей, чи ті, хто вважатиме, що він нікого і 

ніколи не любив [37, с.303]. Він ніколи не відчував ніякої рефлексії щодо 

творчого процесу і у власній творчості ніколи не думав про себе, а тим паче про 

те, що подумають про нього інші. Його життя не проходило під тиском 

покинутості і багатьма речами у своєму житті він може завдячувати зовсім не 

собі. Та цими процесами не вирішувалася для нього метафізична тема 

самотності. Внутрішній трагізм свого життя Бердяєв не міг та, власне, й не 

хотів ніяк демонструвати.   



Він часто любив повторювати, що спілкування, яке здатне подолати 

відчуженість і самотність можливе не тільки людини з людиною. Воно 

можливе і зі світом тварин також, як із тими, хто має своє внутрішнє існування. 

Кінець кінцем дружба, для Бердяєва, можлива з природою, з океанами і 

морями, як то було, наприклад у Ф.Асізького. Але приклад особистого 

подолання тиску самотності у Бердяєва пов'язаний із спілкуванням з собаками. 

Він, як відомо, дуже любив цих тварин, вони постійно присутні на усіх етапах 

його життя. І для нього, саме у спілкуванні з собаками відбувається 

примирення  людини і відчуженої, об’єктивованої природи, і у самій природі 

людина зустрічає не об’єкт, а суб’єкт, друга [38, с.277].  

Взагалі у російській екзистенцій традиції протистояння онтологічно-

сутнісного та емпірично-внутрішнього створює справжню ситуацію трагізму 

людського існування, яка і проявляється у відчуженості та самотності [64, 

с.355]. Проблема подолання цього стану була для Бердяєва однією із 

найважливіших, які стояли перед філософією споконвічно.  

Чи може, наприклад, самотність і відчуженість долатися через процес 

пізнання? Адже пізнання це і вихід за межі самого себе, вихід за межі даного 

простору і часу. Але розглядати його ми можемо тільки в контексті одного із 

виходів, спрямованість до іншого «я», до світу і до Бога. Той, хто пізнає, 

виходить за межі замкнутості і відчуженості, він не може залишатися сам в 

собі, так само як не може залишатися сам на сам із результатами своєї праці. У 

такій ситуації людині потрібен контакт з «іншим». І тоді пізнання як результат, 

як досягнення буде залежати від ступеня спорідненості між людьми,від цього 

залежатиме і фактор подолання самотності. У цьому полягатиме ще одна 

проблема, бо досягнення людьми якихось узгодженостей, зовсім не означатиме 

автоматичне подолання самотності онтологічної [38, с.278].  

Так, М.Бердяєв визначає два вектори пізнання. Первинний вектор може 

означати ставлення того, хто пізнає до буття. І у ньому самотність може 

долатися через долучення пізнаючого до буття, як до містичної таємниці 

існування. Вторинний вектор означатиме ставлення пізнаючого до інших, і у 

ньому самотність намагаються подолати через входження до різноманітних 



соціальних груп і долучення до соціальних процесів. Але саме другий вектор і 

означатиме покинутість «я» в об’єктивованому світі, і у ньому подолання 

самотності залишається поверховим. Коли в процесі пізнання здійснюється 

вихід  «я» в об’єкт, то самотність по справжньому не долається. Суспільство не 

спроможне знищити відчуття самотності, це можна здійснити тільки через 

контакт в форматі «ми».  

Власне пізнання, як філософія існування, для Бердяєва завжди має справу з 

«я» і «ти», воно глибоко персоналістичне [38, с.279 – 280]. Тому і подолання 

самотності повинно бути саме таким. Сама по собі проблема пізнання як 

подолання самотності  і досягнення розуміння здатна породити величезну 

кількість протиріч. А подолання цих  протиріч може бути здійснене тільки 

через Бога, навіть не через релігію, яка є всього лише відношенням, є 

вторинною і минущою. Самотність долається тільки тому, що є Бог. 

Онтологічно самотність може бути подолана тільки через наше ставлення до 

Бога у порядку внутрішнього існування, через церкву як спілкування, а не 

церкву як спільноту. Тому Бердяєв визначається у своїх пріоритетах чітко: 

формальний стосунок до християнства не здатен вивести людину із тенет 

самотності, таке християнство формує тільки примару свободи і видимість 

власної значущості.  

Жорстко критикуючи Р.Декарта за його, для М.Бердяєва, хибний вектор у 

знаменитому «я мислю, а отже я існую», він писав: «Не «я» мислю, а отже 

існую, а «я» існую, перебуваючи у темній безкінечності, і це означає, що «я» 

мислю. Я завжди первинне. Свідомість йому лише притаманна, так само як і 

несвідоме» [38, с.266]. Бердяєв намагається сказати, що первинність «я» 

визначає його свідомість, а не навпаки, тому самотність буде продуктом 

свідомості, а не нормальним її станом. Спростовуючи сприйняття самотності як 

притаманну людині якість, він надавав саме свідомості особливої здатності 

робити людину самотньою, або ж виводити її з цього стану: якщо ми самі 

уявляємо себе як самотніх і покинутих, то саме тому ми і є тими самотніми і 

покинутими.  



В кореляції з самотністю і відчуженістю Бердяєв розглядає і свободу, 

наріжний камінь усіх пошуків філософа. «Апостол свободи» − так його колись 

назвав М.Валлон [387] і у чомусь мабуть був правий. Адже свободу Бердяєв 

зводить до рівня другого Абсолюту, позбавляє онтологічного фундаменту і 

ставить її за межі добра і зла. Проти такої бердяєвської позиції, свого часу, 

жорстко виступав Л.Шестов, який вказував на те, що ця «несотворенна 

свобода» не тільки не спроможна щось дати індивіду, але вона навіть погіршує 

його становище, позбавляючи останньої надії – сподівання на спасіння [364, с. 

415 – 417]. 

Таким чином, необхідно зазначити, що у бердяєвській концепції 

об’єктивований світ виступає у ролі грубого руйнівника цілісної особистості. 

Але при цьому світ відчуженості та самотності і світ духу (свободи) не 

ізольовані один від одного, а пересікаються в душі людини.  

Очевидно, що проблемі самотності М.Бердяєв надавав особливого 

значення. І виходив з того, що спочатку люди існували у порівняно не 

великому просторі, що, у свою чергу, давало їм відчуття  затишку  і оберігало 

від самотності. Сучасний світ навпаки акцентує увагу на людині, яка живе у 

глобальному світі, у вселенському просторі з безкрайнім горизонтом, що не 

може не загострювати почуття самотності та покинутості. Та й сучасна 

культура, яка актуалізує проблему хворобливості індивіда, особливо гостро 

звертається до відірваності людини від світу і її протиставленість йому. 

Абсолютне усамітнення «Я» від «Ти» для Бердяєва символізує перший крок до 

самознищення.  

Для переважної більшості, виходом із стану самотності буде колективна 

свідомість, але філософ, у Бердяєва, завжди самотній, адже він не знає і не 

може знати ніякого тісного кола і може долати свою самотність не через призму 

колективної свідомості, а через процес пізнання. 

В творчості М.Бердяєва тема самотності та відчуженості людини отримала 

новий відтінок і почала відображатися через призму всезагальної проблеми. 

Недаремно характеризуючи саме поняття мислитель зазначив, що хвороба 

самотності є однією із найголовніших проблем філософії існування людини як 



філософії людської долі. Його основна заслуга полягає у тому, що Бердяєв зміг 

по-новому поглянути на основні сторони буття людини і надзвичайно 

оригінально поставити проблему виходу із ситуації відчуженості та самотності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  Самотність і про самотність у Дмитра Мережковського  

На філософському горизонті першої половини ХХ століття доля Дмитра 

Мережковського унікальна. І, як зазначив сучасний російський письменник 

Дмитро Биков, вона як найкращий доказ того, що у мислителях суспільство 

цінить не ідеї чи талант, і зовсім не масштаб впливів його на людей, а значення 

матиме тільки факт приналежності до якої-небудь школи, течії чи, простіше, 

групи [61]. Та про Мережковського цього не скажеш – він завжди абсолютний 

самітник. Його думки не належать до ланцюжка популярних і тих, які можуть 

зацікавити широкий загал, а методи занадто складні та екзотичні, щоб 

формувати когорти прихильників.  

Вплив Мережковського, за усією його зовнішньою значимістю, залишився 

завжди внутрішньо-обмеженим. Його мало хто любив, мало хто взагалі, за його 

досить довге життя був хоч якось близький до нього. Було визнання, але не 

було потягу, навіть довіри, – у високому, не житейському сенсі цього слова.  

Така внутрішня складність і принципова незалежність призвела до того, 

що у поглядах і переконаннях близькою йому була хіба що дружина – Зінаїда 

Гіппіус, а щодо інших, найбільш чесно сказав О.Блок – Мережковського 

справді не люблять! Його поважають, з ним рахуються, його читають і 

обговорюють, нещадно критикують, але… не люблять. Досить довго у 

середовищі науковців і просто поціновувачів живого слова панувала думка, що 

таке несприйняття пов’язане з його явною «європейськістю». Валерій Брюсов 

писав, що Мережковський є одним із двигунів, а не поширювачів, він ставить 

запитання, а не повторює старі відповіді, він письменник – європейський, а не 

російський [53, с.445]. В.Розанов часто згадував, що неодноразово, бачачи 

Мережковського, ловив себе на думці, що асоціює його з європейцем.  

Хоча і з європейськістю його не все так просто. Адже європеєць він 

виключно за внутрішнім складом, до того ж не дозволяє собі ніяких творчих 

зривів і кризових ситуацій, працює дотримуючись залізної дисципліни, щорічно 

випускаючи по книзі-другій, і усі вони незалежні від популярності  напрямків 

та жанрів. Але масштаб проблем, які його цікавлять, аж ніяк не суто 



європейський: стандартний тип європейського роману того часу звертається на 

сучасність, а Мережковський увесь тоне у минулому, коріння тогочасних 

проблем намагається знайти як не у епосі середньовіччя, так у Єгипті фараонів 

чи імператорському Римі [61]. 

Власне, нічого дивного у цьому немає, адже із самого дитинства він 

зростає у оточенні старожитностей та історичних персонажів, по переїзді 

родини в Петербург, Мережковські навіть живуть у будинку, який був 

збудований ще у часи Петра І. І нехай Дмитро Мережковський не міг 

похвастатися розлогими генеалогічними кущами, сам принцип виховання у 

родині сприяв тому, щоб з нього виріс виразний і непримиренний «бунтар». 

Можливо тому, занадто рано, з’явилася в родині проблема «батьків і дітей».  

У багатодітній сім’ї, зовні абсолютно благополучній, Дмитро 

Мережковський завжди почувався покинутим і самотнім. Тому недаремно у 

автобіографічних «Octaves du passé» він напише: 

Познал я негу безотчетных грез, 

Познал я грусть – чуть выйдя из пеленок. 

Рождало все мучительный вопрос 

В душе моей; запуганный ребенок, 

Всегда один в холодном доме рос 

Я без любви, угрюмый, как волчонок 

Боясь лица   и голоса людей, 

Дичился братьев, бегал от гостей [202, т.4.с.607]. 

Саме з дитинства у Мережковського починаються перші спроби 

реалізувати себе в поезії, хоча вони не були навіть якимись обнадійливими. В 

«Автобіографії» Мережковський згадує, як батько привів його на 

прослуховування до робочого кабінету Ф.Достоєвського, який «нетерпляче 

дослухавши» його декламування до кінця, незадоволено сказав: «Слабо… 

погано… нікуди не годиться…, щоб гарно писати страждати треба, 

страждати!». На що батько відповів, мовляв  страждати не обов’язково, краще 

вже нехай тоді не пише. 



Чи було це насправді, чи Мережковський сам придумав цю драматичну 

історію з дитинства (у нього помічалися такі здібності), сьогодні важко сказати, 

але поезія так назавжди і залишилася не самою сильною частиною творчості 

мислителя. Скоріше за все він і сам це чудово розумів, адже не випадково, 

готуючи до видання повне зібрання власних творів у 24-х томах (1914 – 1915), 

він помісти туди величезну кількість малозначущих критичних етюдів, але 

включив лише кілька десятків віршів. На його непослідовність як поета, 

вказували і сучасники [53, с.441]. 

Хоча часто, у процесі знайомства з творами Мережковського, може 

скластися таке враження, що його цікавлять не стільки живі і реальні люди, 

скільки різні герої, вожді та «святі». Його притягують образи титанів духу, 

Леонардо, Мікеланджело, Йов, і одночасно з цим образи відторгнутості,  

приниженості, самотності пророка в людській пустелі, нищення мудреця серед 

ницості  і підлості натовпу. І Мережковський такий самий: бо власної біографії 

не  має, дружба і які-не-які контакти виникають загалом на ґрунті спільності 

поглядів і переконань, або на основі спільної праці. Іноді здається, що і з 

дружиною, з якою «за 52 роки не розлучалися ні на один день» [85, с.7], їх 

поєднують якісь суто виробничі, а не подружні стосунки. Принаймні у своїй 

останній роботі про чоловіка, З. Гіппіус воліє розповідати про що завгодно і 

про кого завгодно, окрім того, що ж це була за людина – Дмитро 

Мережковський. Читач повинен визначитися сам: чи сприймати його постать 

невід’ємно від неї, як того авторка прагне; чи витягувати по крупинці, те, що 

стосується самого письменника. Як це розуміти? Не бажанням пускати 

сторонніх у потаємні куточки спільного з мислителем життя? Чи таки дійсно, 

сам Мережковський так і не пустив її у глибини своєї душі? 

 На щось схоже З.Гіппіус натякає, коли пише про переломний і тяжкий 

момент у житті Мережковського, який був пов'язаний зі смертю матері у 1889 

році. «Він по суті завжди був цілковито самотній і уся сила його любові 

концентрувалася з дитинства виключно на постаті матері… Він і зі мною мало 

говорив про свою любов до матері – дуже рідко, – так він зберігав цю любов до 



самого останнього дня» [210, с.663]. Після смерті матері він дуже змінився і 

заглибився у себе ще більше ніж раніше. 

Саме у поезії Д.Мережковський перетворює людське життя на драму, де 

панує цілковита безвихідь і безповоротність. Він описує трагедію відчуженості 

і не розуміння: 

И хочу, но не в силах любить я людей, 

Я чужой среди них: сердцу ближе друзей – 

Звезды, небо, холодная синяя даль 

И лесов, и пустыни немая печаль. [202, т.4.с.525] 

Один за одним постає майже серія із віршів про почуття самотності, які 

неначе доповнюють один одного – це і «Одиночество», «Одиночество в 

любви», «Темный ангел», «Голубое небо». Тут самотність – це не тільки 

результат відчуженості  людини, гірка доля, яка нав’язана силою. Це особлива 

форма приреченості: 

В своей тюрьме, - в себе самом, 

Ты, бедный человек, 

В любви и дружбе, и во всем 

Один, один навек! [198, с.362] 

І темний янгол несе не що інше як самотність: 

О, темный ангел одиночества 

Ты веешь вновь, 

И шепчешь вновь свои пророчества: 

«Не верь в любовь…» [202, т.4.с.523]. 

Але і самотність у таких переживаннях не лише результат відчуженості, 

гірка доля людини, яка насаджується силоміць «неведомыми силами природы», 

це ще і гордість того, хто посвячений у святая святих («Morituri», «Дети ночи»). 

У такому контексті, для Мережковського, є передвизначеним і навіть деякою 

мірою бажаним добровільний відхід з життя, бо туга мислителя «велика и 

безгласна» («Признание»). Він ніколи не шукає розради, тому що у цьому стані 

віднаходить надзвичайне задоволення і відраду, прямо як в смерті («Осенние 

листья»). 



У цьому проявляється ще одна особливість творчості Д.Мережковського, а 

саме її зав’язаність із символізмом. Саме Мережковський стояв у витоків цієї 

течії в російській культурі. Він першим спробував теоретично обґрунтувати 

основи символізму у своїй праці «Про причини занепаду і про нові течії 

сучасної російської літератури» (1892). Передвісником нового світовідчуття в 

мистецтві Мережковський визначив А.Чехова, який, на його думку, здатен 

фіксувати незглибимі світи через мінливі настрої. Таким чином у творчості 

поєднується символізм та експресіонізм. А література повинна розвивати вічне, 

релігійне і містичне саме через поезію символів, коли будь-які сценки 

побутового життя демонструють божественний бік людського духу [46, с.101].  

Свою методику символісти розглядали принципово новий тип художнього 

мислення і надзвичайно чітко змогли виразити у своїй творчості кризовий 

характер усієї епохи. У найзагальніших характеристиках символізм відображав 

кризу традиційного гуманізму, глибоку розчарованість в ідеалах добра, 

позначав страх самотності перед байдужістю суспільства і особливо трагічну 

нездатність особистості вийти за межі сковуючого «я» [209, с.6]. Тому людина, 

в уяві Мережковського, проклята і залишена Богом, разом із світом, у якому 

вона живе; людина самотня, а її життя позбавлене сенсу: 

Ни мук, ни наслаждений нет. 

Обман – свобода, и любовь, и жалость, 

В душе – бесцельный жизни след – 

Одна тяжелая усталость [202, т.4.с.529]. 

В житті усе обман. Усі явища, які містили у собі якісь високі смисли, що 

надавали хоч якоїсь цінності і усвідомленості людському існуванню – кохання, 

віра, смерть – не правильно сприйняті і витлумачені, можуть обернутися 

підступними міражами, які залишаються назавжди зі своїми творцями [92, 

с.12]. Хоча стосовно розуміння їх Мережковським, які ще символи можуть 

бути, наприклад, тут: 

…Кто гордость победить не смог, 

Тот будет вечно одинок 

Кто любит – должен быть рабом, 



Стремясь к блаженству и добру, 

Влача томительные дни, 

Мы все одни, всегда одни: 

Я жил один, один умру… [198, с.233]. 

І як тут не згадати чехівський запис у робочому блокноті [350, т.8.с.401].   

Можливо через це, ми зможемо хоч на крок наблизитися до відповіді на 

питання О.Блока: «Чому ж усі не люблять Мережковського?». Частково це 

може бути наслідком глибокої особистої самотності, яку він і сам чудово 

усвідомлював, але проніс протягом усього життя від самого дитинства до 

смерті. У своєму відкритому листі до М.Бердяєва він писав: «Полюби не мене, 

а моє» - така незмінна потреба будь-якого письменника, котрий має щось своє, 

те, чим він дорожить найбільше, навіть більше ніж самим собою, і це не 

потреба літературного визнання, а потреба внутрішнього живого зв’язку з 

читачем у любові до Єдиного. Донедавна у мене такого зв’язку майже не було. 

В Росії мене не любили і сварили; за кордоном мене любили і хвалили; та і тут, 

і там однаково мого не розуміли. Я відчував хвилини такої самотності, що 

становилося моторошно: іноді здавалося, що або ж я німий, або світ навколо 

глухий; іноді хотілося закричати у тому останньому відчаї, невже дійсно ніхто 

нічого не розуміє, ніхто нічого ніколи не зрозуміє. Якщо я остаточно не впав у 

відчай, якщо зберіг якусь надію, то це тільки тому, що будучи один в 

літературі, сподівався, що в житті я не самотній. 

І надія не зрадила мене. Ось в літературі вже і Ви зі мною…» [201, с.358]. 

Хоча життя, з часом, розставило усе на свої місця і з М.Бердяєвим шляхи 

розійшлися назавжди.   

Зінаїда Гіппіус писала про те, що Д.С.Мережковський ніколи не мав 

«друга», такого як цей термін ми можемо розуміти взагалі. Загалом ця 

тенденція йшла від нього самого, бо він був не те що відчужений, але якось 

природно закритий у собі. І навіть для дружини, людини, яка була здавалося б 

найближчою, усе те, що лежало найглибше, відчинялося у дуже рідкісні 

моменти [85, с.115]. А те, що завжди терзало Мережковського, ним же і 

пояснювалося, як безсилля у жаданні і любові. 



Для більшості сучасників  і колег по літературному цеху Дмитро 

Мережковський завжди залишався типово кабінетним письменником. Таким 

його сприймали В.Розанов (його типова ремарка «…ні, однозначно, руська 

людина так ходити не може»[256, с.69]), М.Бердяєв, Л.Шестов, В.Брюсов та 

інші. Але характерна для нього відчуженість мала ще й яскраво виражений 

відцентричний характер. Тому відхрещуючись від колишніх соратників, а з ним 

це траплялося частенько, відрікаючись від недавніх переконань, він завжди був 

вірним «масонству людей істинної культури». Як людина, яка належала до цієї 

когорти, він був і залишався, можливо проти власної волі, союзником тих, хто 

розумів значимість праць Ніцше, Уайльда чи Метерлінка. Він, можливо, іноді і 

повинен був нападати на них і на те, чому вони вчили, але Мережковський 

завжди розумів, що шлях до висот завжди пролягає через гори і провалля. Ось 

чому він ближче будь-якому «естетові» або ж «модерністові», аніж комусь із 

власних прихильників, які навряд чи коли-небудь розуміли справжній посил 

його проповідей [53, с.444]. 

Але найоригінальнішу характеристику Д.Мережковському дав Л.Шестов, 

який називав його «мисливцем за ідеями, який у своїх прагненнях готовий 

дійти навіть до браконьєрства» [362, с.599]. Він завжди відчуває нагальну 

потребу впадати у відчай, обурюватися, виходити із себе. І що найважливіше, ці 

настрої виникають у нього самостійно, незалежно від того чи є для цього яка-

небудь причина. Так само як і його переконання – вони зовсім не такі, щоб 

одного разу їх оголосивши, не можна було б згодом від них відмовитись. 

Навпаки, внутрішньо Мережковський ставиться до них із ідеальною, 

суверенною зневагою. Ця риса могла б зробити його оригінальним російським 

письменником, якби він мав сміливість бути самим собою, а не вперто 

приховувати свою справжню сутність за німецькими ідеями. Коли він 

проповідує яку-небудь ідею, від якої йому так само легко відмовитися згодом, 

як змінити рукавички, то робить це із таким виглядом неначе оголошує 

святкову промову. Або коли він щиро обурюється, недосвідчена людина й 

справді може подумати, що Мережковський – нетерпимий фанатик, який 

готовий спалити на вогнищі усіх, хто спробує стати йому поперек дороги. Аж 



ні, завтра він буде обурюватися щодо того, що його сьогодні розчулює і 

прославляти те, колись критикував… Його  думки і настрої зовсім незалежні 

від будь-яких зовнішніх впливів [362, с.600]. І це при тому, що Мережковський 

завжди був у тренді усіх насущних проблем суспільства, його думки і есеї, 

книги і критичні публікації, рухалися у одному векторі з іншими мислителями. 

Йому однаково важливі і безмежно цінні правда земна і правда небесна, душа 

людини, яка є справжньою ареною боротьби духу і плоті.  

Зазвичай, у своїй роботі, Мережковський рухається відштовхуючись від 

метафізичних схем: Христос і Антихрист, Боголюдина і Людинобог, Дух і 

Плоть, «влада земна» і «влада неба» тощо. Його улюблена схематична 

літературна композиція – трилогія. У відкритому листі до М.Бердяєва він пише: 

«Ви ж і самі знаєте, яка таємнича нездоланна сила і влада у цьому троїчному 

символі: 1, 2, 3» [201, с.358]. Взагалі для Мережковських це не просто момент 

вчення про Святу Трійцю, а це ще й  позначення діалектичних взаємозв’язків 

«я» та «іншого» [85, с.136 – 137]. Можна припустити, що прагнення 

Мережковських до існування когось третього у їхньому тандемі, також є 

частиною цієї символічної нумерологічної картини. І потрібен третій був 

завжди для того, щоб їхні містичні душі почувалися спокійніше. У таких 

конструкціях Мережковський створює свої роботи, де найцінніше, звичайно, не 

якісь відсторонені схеми, а конкретні спостереження, характеристики 

індивідуальності. 

 І в цьому контексті не можливо не згадати використання Мережковським 

феномену мовчання. Його однойменний вірш «Молчание» тему самотності 

ставить особливо гостро і драматично.  Дуже яскраво це виражається у безсиллі 

слів любові: 

Как часто выразить любовь свою хочу, 

Но ничего сказать я не умею. [202, т.4.с.529] 

У своїх роздумах про таємницю мовчання, тиші Мережковський 

концентрується на відголосках неосяжного – не первісного, до мовного часу, а 

на містичному віянні того стану, який приходить тоді, коли закінчуються усі 

слова. Саме тиша допомагає відчувати Бога, чути такі звуки як «розмови зірок», 



«шепіт янголів». Але той, найважливіший, «Інший» завжди залишається за 

межею діалогу, роблячи ілюзорним будь-яке наближення до спроби розуміння 

цілісності буття [92, с.12]. Використовує цей феномен Мережковський у своїх 

працях в основному для того, щоб позначити таємничу межу між людиною і 

Богом. Адже мовчання людини між іншими людьми, часто може бути саме  

розмовою з Богом. 

Можливо саме тому, вершиною його творчості часто називається роман-

дослідження «Ісус Невідомий» (1932), який за характеристикою Д.Бикова, за 

кількістю людей приведених до християнства, може бути прирівняний хіба що 

до «Сповіді» Аврелія Августина Блаженного [61]. Можливо і Христа він 

зрозумів краще за будь-кого, краще за тогочасних титанів духу – 

Ф.Достоєвського та Л.Толстого. Розуміння Мережковського ґрунтувалося на 

прагненні побачити в Ісусові – людину. У цьому він прямує шляхом, який 

проклав Ренан, але сперечається з ним достатньо категорично. І якщо Ренан 

намагається досліджувати життя Ісуса як історик, то Мережковський пише про 

нього як релігійний мислитель, в основі уявлень якого знаходиться 

переконання у тому, що Божий проект творіння ще не завершений, а за Старим 

і Новим Заповітом людство отримає Третій Заповіт – Царство Духу [18, с.7]. 

У цій книзі проявляється усе єство Мережковського і його розуміння 

сутності Христа. А воно трагічне! Адже ні Євангелій, ні самого Ісуса насправді 

ніхто не зрозумів. Саме тому Ісус – невідомий, не зрозумілий і самотній, а в 

кінці життєвого шляху покинутий усіма. Мережковський стоїть на тому, що 

Христа не змогли зрозуміти ні церква, ні світ. Тому перша частина книги, так і 

називається – «Невідоме Євангеліє» [200, с.13]. 

«Ісус Невідомий» − це надривна спроба глибоко самотньої людини 

розповісти про великий біль свого життя. Він намагався висловити його у своїх 

віршах, які мало кому подобалися, у своїх романах, які були затерті історією за 

останні 80років. У спогадах про нього найчастіше вживається слово 

«самотній», і так охарактеризував його О.Мень: «Це довге життя було з одного 

боку дуже тяжким, тому що Мережковський був самотнім; а з іншого, він не 

вважається самотнім, бо є нероздільним із своєю дружиною» [196, с.183]. 



Дуже дивно звучать ці слова стосовно людини, яка може бути 

репрезентатором цілої епохи, мислителя, який був одним із номінантів на 

Нобелівську премію по літературі в 1933 році; його оточувала завжди величезна 

кількість людей, вони з дружиною постійно проводять якісь вечори і 

організовують салони; Мережковський один із організаторів Релігійно-

філософських зібрань у Петербурзі. І при цьому – не розуміння, неприйняття, 

відчуженість і самотність, яка, після присудження Нобеля Івану Буніну, 

перетворюється на самоізоляцію. Дуже колоритно цю ситуацію описала 

Марина Цвєтаєва: «Я не протестую, тільки не згодна; бо незрівнянно вище 

Буніна: і більше, і людяніше, і потрібніше – Горький. Горький – епоха, Бунін – 

кінець епохи. Але так як це політика, так як король Швеції не може причепити 

орден комуністові Горькому… Хоча третім кандидатом був Мережковський, і 

він також без сумніву більше заслуговує Нобеля, аніж Бунін, бо, якщо Горький 

– епоха, а Бунін – кінець епохи, то Мережковський епоха кінця епохи, і його 

вплив у Росії і за кордоном незрівнянний з Буніним, у котрого ніякого впливу ні 

тут, ні там не було… Мережковський і Гіппіус лютують» [346, с.106 – 107]. 

Та згадаємо тезу З.Гіппіус: «У нього ніколи не було друзів», як то буває у 

багатьох: люди, які зберігають контакти і стосунки не дивлячись ні на що, 

протягом багатьох десятиліть. Та у Мережковського таких «друзів» не було. Чи 

обтяжувало це його? Судячи із текстів його творів різних років – ні. Він 

сприймає самотність як данність, як само собою зрозумілу річ. У чомусь це 

може бути пов’язане літературною традицією, але не тільки нею. 

Мережковський самотній у своїй темі, у своєму пошуку Третього Заповіту і 

Царства Духу. І, вірогідно, найточніше про нього скаже його герой, історичний 

С.Муравйов: «А можливо ніхто ніколи і не дізнається, за що саме я загинув. Не 

стіни каземату відділяють мене від людей, а стіна самотності. З людьми на волі, 

я так само самотній, як і тут в тюрмі» [197, с.218]. 

Що ж, Мережковський дійсно мислитель самотній. 

Дуже складно нині віднайти якесь інше слово, яке б чітко могло 

характеризувати його найістотніші риси і його місце у площині культури. Було 

у його образі щось трагічне, мінливе, холодне і, одночасно, відчужуюче. Тому 



рано чи пізно, але порожнеча навколо нього повинна була сформуватися 

обов’язково. 

Звичайно, у першій чверті ХХ століття вплив на мислетворчі процеси він 

мав беззаперечний, роль відігравав саму що не є видатну. Та ні впливи, ні його 

ролі не могли виключити самотності. Самотність була глибшою. Вона могла до 

глибокої старості Мережковського добре уживатися з будь-якими суперечками, 

постійними виступами чи тривалими полеміками. Аналізуючи його біографію, 

бачиш титанічну напругу і саму найактивнішу діяльність. Вчитуєшся в тексти – 

відразу відчуваєш, як усе вроджено, органічно невиправно десь «поза» [4, с.48]. 

«Самотньо жили, самотньо і пішли», так написав Б.Зайцев на столітній 

ювілей Д.Мережковського [122, с.490]. Навіть у останню путь його прийшли 

провести всього кілька наближених людей – усі, хто залишився. 

Як бачимо, творчі та інтелектуальні вектори мислителів першої хвилі 

російської еміграції, переповнені мотивами самотності та відчуження людини, 

яка волею долі та революції була викинута на територію іншої держави. Творчі 

шляхи двох найвідоміших мислителів російської еміграції «першої хвилі» 

М.Бердяєва і Д.Мережковського, неодноразово пересікалися на батьківщині, 

але у вигнанні кожен з них пішов своїм шляхом, наприкінці життя сповна 

відчувши, що таке самотність. Багато у чому ставлення М.Бердяєва до ідей 

Д.Мережковського відображає внутрішні орієнтири і його самого. Так, 

наприклад, початком того, що М.Бердяєв називає «літературним джерелом 

російського Ренесансу» він називає саме творчість Д.Мережковського. І не 

останню роль у цьому відіграють акценти Д.Мережковського на постатях 

Ф.Достоєвського та Л.Толстого.  

Тематика образу самотнього емігранта, відчуженого від суспільства, яке 

його прийняло, його покинутість і непотрібність, присутня як у літературній 

творчості, так і у публіцистиці, є предметом жвавих дискусій відомих 

мислителів, які опинилися в еміграції. Усі вони писали і говорили про те, що 

відчували і переживали самі. Це був період кардинального надлому усіх 

ціннісних і морально-етичних установок отриманих у так званому «минулому 

житті». З  одного боку, чужа мова і культура, потреба отримати громадянство, а 



не «нансенівський паспорт», через що емігранти відчувають постійну 

дискримінацію з боку місцевого населення  навіть у питаннях чорнового 

працевлаштування; а з іншого, рятівний внутрішній світ власної культури, у 

глибинах якої шукається втіха та відрада. Саме цей чинник часто формує і коло 

спілкування на перші роки емігрантського побутування.  

Через призму проаналізованих даних ми сміливо можемо говорити про те, 

що «емігрант» - це своєрідний діагноз, який одного разу поставлений, вже не 

зміниться і не полишить людину до самої смерті. Немає ніякої можливості ні 

сьогодні, ні сімдесят років тому, виробити належну методику диференціації 

членів суспільства на «своїх» та «чужих». На тих, хто з легкістю вливається у 

нові для себе соціальні структури, руйнуючи у собі усе, що пов’язує його зі 

своєю батьківщиною і тих, хто ні за яких позитивних обставин не може 

віднайти у собі сили вичленувати із самого себе своє національне осердя, своє 

власне «я», таким чином прирікаючи себе на відчуженість і пожиттєву 

самотність, яка у такому випадку буде рухатися пліч-о-пліч з бідністю, а 

можливо і з  жебрацтвом. 

Так, умовними характерними рисами російського емігранта-інтелектуала 

«першої хвилі» можна визначити: переважно примусово (або під тиском 

жорстких соціальних обставин) переселена особистість, яка сформувалася на 

міцному національно-культурному ґрунті; темпоральна романтизація минулого, 

у якому вбачаються переважно втрачені можливості чи статуси; болюче 

вживання у новий культурний простір, який символізується подоланням 

мовного бар’єру з паралельним набуттям нових індивідуальних соціально-

культурних рис; існування на межі минулого і реального майбутнього, яке 

відбувається на фоні зламу особистісних ціннісних атрибута цій з 

вибудовуванням комунікаційної стратегії поведінки за принципом 

«свій/чужий». 

 

 

  

 



 

ПІСЛЯМОВА 

Проблема самотності та відчуженості формується як одне із найболючіших 

екзистенційних відчуттів у процесі становлення людської особистості. Тому 

динаміка переживання самотності та відчуження обумовлюється чинниками як 

екзистенційного, так і соціального ґатунку. Особливо гостро ці відчуття 

переживаються у тих ситуаціях, коли вони максимально реалістичні і 

особистість неначе опиняється сам-на-сам у переживанні кохання і ненависті, 

смерті, у ситуаціях, які схиляють до того, чи іншого вибору, особливо коли 

мова ведеться про руйнацію звичного соціально-культурного простору. 

Для будь-якого митця стан самотності визначається як одне із важливих 

внутрішніх переживань у житті, що знаходить своє відображення як у творчому 

процесі, так і у особистому житті. Одночасно, переживання цього явища може 

слугувати фундаментом для детальної характеристики глибинних особливостей 

буття. Саме таким чином російська література ХІХ – ХХ століть змогла 

увібрати у себе і відобразити філософські контексти світоглядної кризи на 

цьому динамічному етапі, що тісно пов’язується із кризою віри в Бога, кризою 

усталеної століттями системи цінностей, яка поглибилася соціальною 

катастрофою першої чверті ХХ століття. 

Л.Свендсен влучно помічає, що самотність – це стан, який може 

розповісти мені щось важливе про мене самого. «Коли я був молодший і 

дурніший, то думав, що мені не потрібні інші, що я можу бути самодостатнім. 

Навіть зараз, перебуваючи насамоті, я можу піддатися почуттю доброї 

самотності, внаслідок чого мене навідує думка, що самодостатність досі є 

альтернативою. Ця ілюзія триває недовго, і добра самотність змінюється 

поганою. Погана самотність відкриває нам важливу межу того, якими ми 

можемо бути, коли чітко показує, що ми не самодостатні» [280, с.180]. 

Майже кожен мислитель – від М.Лермонтова до Д.Мережковського – 

обов’язково зачіпає тему трагічної самотності людини, яка викинута у 

жорстокий світ, протистоїть байдужому суспільству, прориваючись через стіну 

відчуженості. Однією із причин такого стану може бути і нерозуміння митця 



оточуючими. В природі існує ссавець ряду китоподібних, який по причині 

досить незвичної частоти (52Гц) співу отримав назву самого самотнього кита у 

світі [216]. Більше двадцяти п’яти років, усе своє життя, він звертається до 

своїх родичів на теренах безкрайнього Тихого океану, але вони його не чують. 

Не ігнорують, а фізично не можуть почути. Так і мислитель, говорить до людей 

своєю творчістю, але у своєму звертанні ризикує залишитися не почутим і не 

зрозумілим.     

Можливо, дійсно, нам варто пам’ятати щирі до гіркоти слова чеського 

письменника і громадянина Франції, емігранта М.Кундери про те, що на 

самотність нас прирікають зовсім не вороги чи недруги, самотніми нас роблять 

саме друзі [168, с.217]. Тому і такий собі збірний персонаж-герой нашого 

дослідження буде виглядати як людина, яка з гордо піднятою головою вийшла 

із святилища і, відчувши себе самотньою, покинутою і нікому не потрібною, 

захотіла повернутися назад. Та з подивом і, одночасно, із жахом побачила, що 

святилище зникло, а замість нього постав музей. Так, одні сприймають цю 

подію як трагедію і горюють за втраченим, а інші заходять до музею і 

милуються артефактами зі свого минулого, намагаючись знайти себе у чомусь 

іншому. 
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