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ВСТУП 

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена необхідністю 

дослідження сутності культуротворчих процесів у сучасній Україні. Адже образ 

української культури як рівноправного суб’єкта міжкультурного діалогу, 

активними учасниками якого виступають вітчизняні діячі культури, не є 

творінням сучасності, а бере свій початок у мистецьких практиках кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Конкретно-часовою моделлю розвитку культури кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. прийнято вважати модернізм, який, у сукупності своїх змістовних ознак, 

засвідчив появу якісно нових аксіологічно-гносеологічних орієнтацій суб’єкта 

культури. Засадничою основою модернізму були філософські ідеї А.Бергсона, 

В.Воррінгера, Е.Гуссерля, В.Дільтея, С.К’єркегора, Б.Кроче, Т.Ліппса, Ф.Ніцше, 

З.Фрейда, А.Шопенгауера. Вони забезпечили його ідеологічну цілісність. Така 

цілісність була властива й літературно-критичному дискурсу України кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., для якого тогочасні західноєвропейські філософські ідеї 

постали як один із чинників у формуванні «нової» моделі культурної 

самоідентичності. 

Слід зазначити, що часові рамки модернізму та модерну як «стилю епохи» 

однакові: 80 – 90-ті рр. ХІХ ст. (В.Власов, Ф.Джеймісон, Д.Сараб’янов). Але 

українській культурі, а саме – літературній творчості кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. – був властивий модерн.  

Сучасна гуманітаристика представлена великою кількістю праць щодо 

тематики дослідження. У значній частині ці джерела стосуються стилю модерн 

як смислотворчої основи західноєвропейської модерної культурної парадигми: 

його визначеності як «стилю епохи» (Л.Баткін, Г.Вьольфлін, А.Дубініна, 

М.Каган, А.Крьобер, О.Лосєв, Б.Парахонський, Д.Сараб’янов, О.Соколов, 

О.Устюгова, Н.Чечель, О.Чичерін, М.Шапіро), його ґенези та хронологічних 

меж (А.Ван де Вельде, В.Власов, В.Горюнов, Ф.Джеймісон, В.Морріс), аналізу 

його філософського підґрунтя (В.Асмус, А.Данто, О.Запєсоцький, І.Кулікова, 

Т.Манн, Л.Рязанцева, Т.Сидоріна), виявлення його зв’язків з соціокультурним 
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та приватним у життєсвіті людини (М.Бердяєв, А.Вебер, Е.Гуссерль, Г.Зіммель, 

В.Серебровський, В.Турчин, С.Франк, А.Швейцер, О.Шпенглер), з’ясування 

його національної інваріантності (А.Зав’ялова, Н.Нечаєва, В.Федотова). З-поміж 

вітчизняних науковців, які зробили вагомий внесок у дослідження особливостей 

української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., її місця та значення у 

розвитку вітчизняної культури межі століть, її зв’язку з культурою тогочасної 

Західної Європи, варто виділити В.Агеєву, А.Білу, Г.Грабовича, Т.Гундорову, 

Л.Довгу, Н.Зборовську, М.Ільницького, Г.Корбич, Н.Кривду, С.Кримського, 

Л.Левчук, В.Малахова, М.Моклицю, В.Моренця, Т.Огнєву, І.Огородника, 

О.Оніщенко, С.Павличко, О.Павлову, В.Панченка, В.Панченко, Я.Поліщука, 

М.Поповича, С.Руденка, М.Русина, О.Смольницьку, Т.Ткачук, В.Тузова, 

Д.Чижевського, Н.Шумило. Утім, незважаючи на різноплановість досліджень та 

на багатоманіття методологічних підходів, якими нині оперує наукова спільнота 

вітчизняних істориків культури, мистецтвознавців та культурологів, питання 

значення західноєвропейської модерної культурної парадигми у формуванні 

головних культуротворчих домінант української літератури кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. залишається не до кінця з’ясованим, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації»; 

науково-дослідної теми філософського факультету №  11 БФ 041-01  

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства»; науково-дослідної тематики кафедри української 

філософії та культури філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета та завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є здійснення філософсько-культурологічного аналізу української 
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літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. як репрезентатора специфічного 

дискурсу культурної самоідентичності українського народу. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення такого комплексу 

конкретних завдань: 

- визначити джерельну базу та методологічну основу дисертаційного 

дослідження;  

- виявити сутність та контекст вживання поняття «культурна парадигма»; 

- уточнити зміст та обсяг понять «модерн» і «модернізм» щодо 

культуротворчих процесів Західної Європи та України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.; 

- з’ясувати особливості науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми; 

- дослідити природу типологічних зв’язків філософсько-естетичних 

орієнтирів літературно-критичного дискурсу України кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. з теоретичними засадами західноєвропейської модерної культурної 

парадигми. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є культуротворчі процеси України 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є українська література кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота ґрунтується на використанні 

загальнонаукових методів та принципів об’єктивного дослідження, звернення 

до яких обумовлене необхідністю комплексного підходу до розкриття 

особливостей української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті 

західноєвропейської модерної культурної парадигми. 

Багатоаспектність теми дисертаційного дослідження вимагає застосування 

міждисциплінарного підходу, котрий орієнтований на синтез філософських, 

естетичних, культурологічних, психологічних та соціологічних методів 

наукового аналізу. Відповідно, для розгляду вітчизняного літературно-

критичного дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ ст. як культурно-історичного 
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феномену, цілісність якого забезпечується функціонуванням взаємопов’язаних 

між собою структурних елементів, було використано метод системного аналізу. 

Застосування структурно-функціонального методу дало підстави для 

«розчленування» модерної культурної парадигми на її смислотворчі складові, 

вивчення зв’язків між ними та з’ясування їх значення в культуротворчих 

процесах як Західної Європи, так і України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Історичний метод наукового аналізу дозволив визначити основні передумови 

утвердження західноєвропейського стилю модерн та його українського аналогу. 

З’ясування значення української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.      

в процесі формування «нової» моделі культурної самоідентичності українського 

народу детерміноване використанням методу компаративного дослідження, 

особливо його типологічного аспекту. Застосування герменевтичного методу з 

властивим йому елементом історико-дескриптивного аналізу та методу 

вивчення літературно-історичних джерел і культурних текстів уможливило 

ґрунтовне прочитання культурфілософських текстів з теми дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням української літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. як головного виразника культуротворчих процесів України межі 

століть, чия сутність виявляється в його типологічній та інтертекстуальній 

близькості філософським ідеям західноєвропейської модерної культурної 

парадигми.  

Найсуттєвіші результати, що виявляють наукову новизну дисертаційної 

роботи, внесок автора у розробку проблеми, і які виносяться на захист, 

конкретизуються у таких положеннях: 

Уперше: 

- на основі аналізу змісту та обсягу понять «модерн» і «модернізм» у 

контексті західноєвропейської культурної парадигми кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. визначено: модернізм є напрямом у мистецтві, а модерн – «стилем 

епохи», що найбільш повно відповідає теорії та практиці української 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
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- встановлено, що в творчості українських письменників кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. наявні елементи науково-теоретичного дискурсу 

західноєвропейської модерної культурної парадигми, котрі виступили 

чинниками формування «нової» моделі культурної самоідентичності 

українського народу: індивідуалізм, світоглядний плюралізм, 

аксіологічний релятивізм, естетизм, поміркований імморалізм, 

психологізм, толерантність відносно Іншого. 

Уточнено: 

- значення теорій «творчої інтуїції» (А.Бергсон, Б.Кроче), «волюнтаризму» 

(А.Шопенгауер), «вчування» (В.Воррінгер, Е.Гуссерль, В.Дільтей, 

Т.Ліппс), «абсурдності людського буття» (С.К’єркегор), «бінарних начал 

культури» та ідеї «надлюдини» (Ф.Ніцше), «позасвідомих начал 

творчості» (З.Фрейд) для мистецьких практик кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

та визначено соціокультурний контекст їх появи: антагонізм суспільних 

відносин, зміна світоглядних настанов у філософії, науці та мистецтві, 

відмова від принципів детермінізму та художніх закономірностей. 

Отримало подальшого розвитку: 

- твердження, що при дослідженні природи культуротворчих процесів 

Західної Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст. доцільно використовувати 

поняття «культурна парадигма». Культурна парадигма – явище 

об’єктивної соціокультурної дійсності, що відображає смислову єдність 

культури, у межах якої суб’єкт формулює та вирішує життєво важливі 

завдання; 

- дослідження змісту та обсягу поняття «модерн», яке розглядається як 

виразник специфічного типу художнього світогляду, що визначив та 

структурував соціокультурну дійсність кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

- положення про те, що науково-теоретичний дискурс західноєвропейської 

модерної культурної парадигми в межах української літератури кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. репрезентований на рівні трьох смислових значень: 
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художня творчість, літературно-критична та суспільно-політична 

діяльності. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що дослідження, розкривши засадничі ідеї літературно-критичного 

дискурсу України кінця ХІХ – початку ХХ  ст., дозволяє визначити вітчизняну 

культуру періоду fin de siècle («кінець епохи») як рівноправного та 

самодостатнього учасника світового культуротворчого процесу, для якого 

головним було питання культурної самовизначеності європейських та 

неєвропейських народностей. Накопичений в дисертаційній роботі матеріал 

може бути використаний при підготовці нормативних курсів з культурології, 

філософії культури, історії української культури, а також слугувати підґрунтям 

для науково-методичних рекомендацій подальших досліджень з цієї 

проблематики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Усі теоретичні та методичні положення і висновки, що містяться в 

роботі, сформульовані дисертантом особисто. Наявні в дисертації ідеї, 

твердження чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання та 

використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародній науковій конференції 

«Дні науки філософського факультету» (м. Київ, 2013 р., 2014 р., 2015 р.), 

міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в 

ситуації сучасного діалогу культур» (м. Острог, 2013 р., 2014 р., 2015 р.), 

міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Харківські 

студентські філософські читання» (м. Харків, 2013 р., 2014 р.), міжнародній 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 2013 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст.» (м. Луганськ, 2014 р.), 

міжнародній науковій конференції «XXVІІ-мі Читання, присвячені пам’яті 
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засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира 

Твардовського» (м. Львів, 2015 р.). 

Публікації. Головні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

16 авторських публікаціях: 6 наукових статей (1 – у закордонному науковому 

виданні, 5 – у фахових виданнях України, з-поміж яких 3 – у фахових виданнях 

України, що внесені до міжнародних наукометричних баз) та 10 тез виступів на 

наукових конференціях місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Структура дисертації відповідає меті дослідження та відображає 

послідовність вирішення поставлених у роботі завдань. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів (9 підрозділів), висновків та списку використаних 

джерел у кількості 306 найменувань, з яких 13 іншомовних. Загальний обсяг 

дисертації становить 193 сторінки, з них основного тексту – 162 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Дослідження української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. має більш 

ніж вікову історію. За цей час науковій спільноті вдалося накопичити значний 

комплекс знань про особливості тогочасного вітчизняного літературно-

критичного дискурсу. Досвід, здобутий науковцями в процесі дослідження 

культуротворчих домінант української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

нині об’єднаний під загальною назвою «український модернізм». 

Як і будь-якому явищу культури, котре в своєму становленні, розвитку та 

занепаді має тривалу історію, дослідженню українського модернізму властиві 

свої особливості. Передусім, ідеться про неоднорідність наукових звернень до 

модернізму. Якщо на початку йшлося про модернізм як про альтернативу 

народницько-позитивістській традиції, то сьогодні – як про конкретну 

світоглядну модель, котра означила головні самоідентифікаційні параметри 

такого феномену, як «українська ментальність». Окрім того, рівень 

інформативної наповненості нашого знання щодо природи українського 

модернізму, властивих йому революційних заяв чи антагоністичних висновків, 

детерміноване джерельною базою, котрою ми послуговуємося. Комплексно 

вона зачіпає всі можливі прояви українського модернізму. Утім, методологічно 

його бібліографія поділяється на: першоджерела української літератури кінця 

ХІХ – початку ХХ ст.; дослідження вітчизняних істориків філософії та 

культури, літературознавців, мистецтвознавців, що присвячені виявленню 

світоглядних засад української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому й 

літератури зокрема; супровідні наукові розвідки закордонних дослідників, 

зацікавлених питанням співмірності культуротворчих процесів України кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. з аналогічними тенденціями в Західній Європі. 
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Окрему сторінку в джерелознавчій базі даного дисертаційного дослідження 

займають переклади праць вітчизняних діячів культури періоду fin de siècle 

(«кінець епохи»). Як відомо, внутрішня логіка саморозвитку української 

культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. була поставлена в деяку залежність від 

суспільно-політичної ситуації того часу. «Бездержавність», «розірваність» 

України між двома ідеологічними системами, заборона писати на європейські 

теми, великий тиск на творчу інтелігенцію, запровадження єдиного мистецько-

ідеологічного напряму – соцреалізму, котрий визначав «як писати», «про що 

писати», «для кого/чого писати», але в той же час нездоланне бажання 

самовизначитися, долучитися до світових культуротворчих практик, – все це 

змушувало окремих представників творчої інтелігенції полишати терени 

України та продовжувати свою боротьбу за її національно-культурне 

відродження на чужих землях, нерідко – чужою мовою. Утім, завдяки плідній 

співпраці сучасних перекладачів з представниками української діаспори (США, 

Канада, Польща, Німеччина та інші), сьогодні спостерігаємо «повернення» 

культурних надбань українців «додому». При цьому таке «повернення» слід 

сприймати як новий стимул до перегляду історії нашої держави, особливостей її 

культурного розвитку та самозбереження. 

У категорію питань, що були актуалізовані появою сучасних перекладів 

художніх праць, аналітичних статей, архівних матеріалів та свідчень очевидців 

входять й дослідження, які присвячені українському літературно-критичному 

дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вони, зокрема, дозволяють відійти від 

панівного протягом кількох десятиліть літературознавчого підходу у вивченні 

українського модернізму та подивитися на нього з точки зору культурологічних 

перспектив. Йдеться про виявлення теоретичних засад вітчизняного модернізму, 

де важливим є не лише погляд на літературу як на головного ретранслятора 

культуротворчих процесів України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(літературознавчий підхід), чи увага до передісторії модернізму (історичний 

підхід), чи акцент на художній творчості як на цілком активній та дієвій силі з 

конструювання дійсності, що відображає психоемоційні особливості творчої 
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індивідуальності автора (естетико-психологічний підхід), чи намагання вписати 

літературні твори кінця ХІХ – початку ХХ ст. в загальний історико-

філософський канон, який, забезпечуючи тяглість традиції, репрезентує їх як 

неодмінну складову культури України межі століть (історико-філософський 

підхід), але й аргументована переконаність в онтологічності вітчизняного 

модернізму, в тому, що його західноєвропейський контекст – це тільки один із 

чинників у розвитку вітчизняної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., котрий, 

будучи доповненим багатовіковою українською традицією, посприяв 

формуванню власної моделі культурної самоідентичності [98, с.271]. 

Тематична та методологічна різноплановість українського літературного 

процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст., неоднорідність його утвердження, тривала 

передісторія та не менш тривала післяісторія, його західноєвропейські витоки – 

все це впливає не лише на бібліографію дослідження вітчизняного модернізму, 

але й дозволяє в його історіографії чітко прослідкувати три періоди: 

«модерністський» (останнє десятиліття ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.), «радянський» 

(30-ті роки – останнє десятиліття ХХ ст.) та «власне український» (з останнього 

десятиліття ХХ ст. по сьогодні). Головною особливістю виокремлених періодів 

є наявність чи відсутність часової дистанції між дослідником та предметом 

наукового дослідження, що дозволяє або не дозволяє «легалізувати існування 

інших, немодерних типів мислення, а також деміфологізувати і саме явище 

модернізму. [Вона] створює нову інтерпретативну рамку для розуміння… 

модернізму, оскільки уможливлює перехід від переоцінки модернізму і/або його 

заперечення до розуміння <…> його відкриттів у сфері автономності художньої 

форми, суб’єктивності, відродження архаїки, психоаналізу й духовного 

гносизу» [54, с.7].  

Від наявності чи відсутності часової дистанції залежить рівень 

об’єктивності наших знань про особливості розвитку української літератури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Виокремлені періоди в історіографії вітчизняного 

модернізму є одночасно й періодами панування конкретних світоглядних 

систем, які впливали на характер та методологію наукових розвідок. Звідси – 
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лише сучасний, «власне український», період може претендувати на статус 

об’єктивного знання. Усе, що йому передувало, було ідеологізовано або самим 

каноном Модерності (за С.Павличко), або виявилося «дітищем» радянської 

світоглядної системи. Так, приміром, «модерністському» періоду, як першому 

періоду в дослідженні вітчизняної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., було 

властиво латентне ставлення до предмета свого аналізу. Дослідники того 

періоду не розглядали модернізм як конкретний об’єкт наукового інтересу, 

аналіз якого потребує чіткої методології та відповідного категоріально-

понятійного апарату. Вони здебільшого вбачали в ньому деяку альтернативу 

панівному майже протягом всього ХІХ ст. народницько-позитивістському 

світогляду.  

Джерелознавчу основу «модерністського» періоду формують праці тих 

авторів, яких сьогодні прийнято називати «родоначальниками» українського 

модернізму. І хоча в своїй більшості вони виступали творцями його практики, 

були серед них і ті, кого по праву можна зарахувати до числа перших аналітиків 

цього нового для української дійсності культурного явища. Тут варто згадати 

про внесок М.Євшана, який в низці своїх публікацій підіймає проблему 

індивідуалізму до рівня визнання за ним статусу смислотворчої основи нових 

модерністських цінностей, що мають прийти на зміну описовості та 

поверхневості народницького реалізму; С.Єфремова, котрий, розглядаючи за 

головну особливість української культури в цілому та літератури зокрема її 

національно-визвольну ідею, вбачав у модернізмі деяку загрозу автентичності 

«українського духу»; О.Кобилянської, яка пов’язувала український модернізм з 

можливістю людини «зрощувати свою аристократичність», але не шляхом 

відмежовування від Інших, а завдяки самопізнанню, самовихованню та 

стриманості; М.Коцюбинського та В.Підмогильного, котрим вдалося розкрити 

найтонші грані психоемоційних переживань людини, тим самим демонструючи 

своє філософське ставлення до дійсності, що є неодмінним атрибутом 

модерністського світогляду; М.Рудницького, В.Стефаника та М.Яцкова, які 

обрали за своє творче кредо не служіння селянському побуту (через опис 
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найменших деталей, зображення типових героїв з типовими переживаннями), а 

розкриття універсальних аспектів людського життя, джерело яких слід шукати в 

індивідуалізмі; Лесі Українки, котра в кожній своїй роботі наголошувала на 

безплідності старої форми письма, «вчорашнього» погляду на культурний 

прогрес, на необхідності плекати творчий інтерес до пізнання нового, 

незвіданого досі світу людських стосунків та емоцій; І.Франка, який на прикладі 

власного творчого шляху продемонстрував, як інколи буває тяжко відмовитися 

від чогось знайомого і зрозумілого та поринути в світ безіменних таємниць, чим 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. для більшості українських письменників 

постав модернізм.  

«Модерністський» період також охоплює літературно-критичну діяльність 

представників головних центрів вітчизняного модернізму – «Молода Муза» на 

Галичині (П.Карманський, Б.Лепкий, О.Луцький, В.Пачовський, М.Рудницький, 

С.Твердохліб, М.Яцків) та «Українська хата» в Наддніпрянській Україні 

(П.Богацький, М.Євшан, М.Сріблянський, А.Товкачевський). Завдяки активній 

політиці «перекладу», що її проводили «молодомузівці» та «хатяни», 

спостерігалося активне творче спілкування між вітчизняними та 

західноєвропейськими діячами культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Їх 

діяльність була спрямована на пізнання «літературної мозаїки», в якій автор, 

творячи з глибин національної традиції, вирішує позанаціональні філософські 

проблеми. Як наголошує О.Баган, подібна «мозаїка» назавжди визначила образ 

української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. як культури антиномій між 

національним та інтернаціональним, де рівноправними є і абстрактно-

універсальні концепти, і локально-етнічні неповторності, закорінені у віковій 

традиції українського народу [6, с.17].  

Схильність вітчизняного модернізму до поєднання загальнолюдських 

цінностей з автентичною українською традицією, що її науковці згодом 

визначать як «естетична стратегія синтезу» (Г.Корбич, Н.Сподарець, 

Г.Яструбецька), стала об’єктом дослідницького інтересу представників 

української неокласики: М.Драй-Хмара, М.Зеров, Ю.Клен, М.Рильський, 
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П.Филипович та інші. Синтезуюча природа української літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. дозволила неокласикам зосередити свою увагу на виявленні 

культурно-історичних джерел художньої творчості. Індивідуалізм авторської 

душі, про який вони так часто писали, став вагомою причиною їх гонінь в 

«радянський» період, котрий насаджував своє розуміння сутності українського 

модернізму. 

«Радянський» етап в історіографії вітчизняного літературно-критичного 

дискурсу межі століть слід розглядати як найменш плідний за ступенем 

наукової об’єктивності [98, с.269]. Адже в той період писати про унікальність 

української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому і літературної 

творчості зокрема, про її загальне стремління самовизначитися, про лояльне, а 

інколи навіть схвальне ставлення до західноєвропейського контексту 

культуротворчих процесів України межі століть, було заборонено. Більше того, 

ідеологічна машина соцреалізму, за відверто індивідуалістичну природу 

модернізму, що не мала нічого спільного ні з розквітом соціалістичної 

дійсності, ні з розбудовою «щасливого комуністичного майбутнього», 

пропагувала відверто негативне ставлення до його цілей та завдань. У передмові 

до «Модернізм. Аналіз і критика основних напрямків» читаємо: «… під 

модернізмом розуміється мистецтво, породжене кризою духовної культури 

загниваючого капіталізму <…> Мистецтво модернізму в цілому чуже та вороже 

культурі комуністичного суспільства. Воно [не] розвиває в дусі комуністичної 

ідейності принципи народності, гуманізму, художньої правди» [251, с.8]. Про 

ворожу налаштованість модернізму відносно завдань пролетарського 

революційного руху, що спровокована його внутрішніми зв’язками з 

буржуазною ідеологією Заходу, також писав Г.Плеханов, котрий, як і Ф.Мерінг, 

сприймав модернізм і все, що з ним пов’язано, як «передсмертні судоми» 

помираючої західної цивілізації, в якій «воля капіталістичної публіки диктує 

свої закони» [175, с.348]. 

Особливу сторінку в «радянський» період займають думки В.Леніна, що 

були спрямовані на активну боротьбу з плюралізмом модерністського канону. 
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Мислитель неодноразово висловлювався про своє нерозуміння тенденційним 

захопленням деяких його сучасників «новаціями», що їх у собі містила 

західноєвропейська модерна культурна парадигма. Читаємо в його записах: 

«Чому необхідно схиляться до нового, як до бога, котрому слід коритися лише 

тому, що «це нове»? Безглуздя, цілковите безглуздя!...» [146, с.663]. І далі він 

продовжує: «… красиве необхідно зберегти, взяти його за образ, виходити з 

нього, навіть коли воно «старе». Чому ми маємо відвертатися від істинно 

прекрасного, відмовлятися від нього, як від висхідного пункту для подальшого 

розвитку, лише тому, що воно «старе»?» [146, с.663]. В.Ленін був переконаний, 

що тільки традиція реалістичного мистецтва минулих років спроможна 

побудувати соціалістичну культуру майбутнього, а «прогресивні футуристи 

Заходу» – це загроза для всього людського [98, с.260]. 

Головний недолік модернізму, котрий так старанно підкреслювали 

прихильні офіційній ідеології дослідники «радянського» періоду, – це його 

нечіткі зв’язки з соціальними явищами. Як наголошує І.Кулікова, модернізм, за 

його схильність зображувати світ як хаос, як непізнаване розумом випадкове 

поєднання абсурдних явищ, що спотворює образ реальності, позбавляючи його 

об’єктивних і пізнавальних законів суспільного розвитку, часто розумівся 

радянськими дослідниками як засіб відволікання мас від соціальної активності 

[139, с.267]. Підтримку цієї ідеї віднаходимо в М.Малахова: «… в основі 

модернізму лежить відмова від художнього відтворення реального світу <…> 

очевидне викривлення дійсності, суб’єктивізм, вихід у сферу формалістичних 

експериментів [над людиною]. У роботах модерністів, об’єднаних ідеєю 

абсурдності світу, людська особистість розглядається як страждальна, 

ізольована, обезсилена боротьбою за існування, нездатна активно протистояти 

антигуманній дійсності жертва «всесвітнього зла» <…> Модернізм не лише 

хибний за своєю суттю, але й цілком небезпечний, оскільки він дезорієнтує 

людину, веде її в світ порожніх ілюзій. Модерністський відчай, песимізм, 

нігілістичне заперечення всього і вся не лише загрожує капітуляцією перед 

світом зла, вони самі є сутністю зла. Художня культура, позбавлена суспільно 
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значимих ідей та естетичних устремлінь, культура, де розум і гуманізм 

витіснені нелюдськістю та бездуховністю творчості, – така культура 

закономірно перетворюється на свою протилежність, на антикультуру» [169, 

с.6]. Саме з таким «анти» в «радянський» період асоціювався український 

модернізм, бо його магістральна ідея свободи художньої творчості, тобто 

свободи від будь-яких кліше та догм мистецького самовираження, несла в собі 

загрозу єдиновірній ідеології комунізму та соцреалізму як істинному засобу 

художнього самовираження.  

Незважаючи на явну однобічну орієнтованість досліджень українського 

модернізму в «радянський» період, на їх описовий характер, відповідно до 

якого  модернізм не претендував на статус формотворчої сили майбутнього, 

сьогодні ми завдячуємо цьому періоду за його значний внесок у розбудову 

«теорії» модернізму. Адже, будучи позбавленими можливості об’єктивно 

досліджувати мoдернізм, але в той же час не бажаючи визнавати естетичну 

примітивність та культурну безплідність модерністського канону, тогочасні 

науковці cпрямували свій погляд на виявлення його теоретико-методологічних 

засад. Їм вдалося, формально підтримуючи гасло В.Леніна, – «мистецтво 

належить народу» [146, с.663], – відшукати джерело модернізаційних процесів 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. в її історії, в глибинах культурної традиції 

українського народу. Поза будь-які оціночні судження, радянські науковці 

демонстрували, що модернізм в українській культурі не був випадковим 

явищем, штучно насадженим ідеологами західноєвропейських цінностей, а був 

виплеканий українським народом за всю історію його боротьби за свою 

незалежність. Приміром, МУРівці (І.Багряний, Ю.Косач, І.Костецький, 

В.Петров, Ю.Шерех та інші), розглядаючи всі історичні епохи та стилі, що 

передували модернізму, як пройдений етап, визнавали, що в українській 

культурі риторика «минулого» ніколи не може бути знищеною ідеєю «нового». 

Бо «минуле» – історична пам’ять українського народу. Це те, на чому 

ґрунтуються його національні інтереси. Те, що визначається природою 
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модернізму не як непосильна ноша української душі, а як активний учасник 

смислотворчих процесів сьогодення та майбутнього [98, с.269]. 

Сприйняття української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. як способу 

актуалізації вітчизняної традиції до вимог «нового часу», що його 

продемонстрували деякі науковці «радянського» періоду, спостерігаємо й у 

період «власне українського» дослідження, спрямованого на розкриття всіх 

нюансів вітчизняного модернізму: від найпотаємніших теоретичних передумов 

до найвидиміших практичних втілень.  

У період «власне українського» дослідження, завдяки послабленню впливу 

радянської ідеологічної системи, в межах якої «роль модернізму та його 

існування применшувались до мінімуму пануючою критикою, а світоглядні 

позиції розкритиковувалися як занепадницькі, на противагу «єдиновірному» 

соцреалізму» [252, с.100], стало можливим повернення до модернізму як до 

предмета дійсно об’єктивного наукового аналізу. Цей період, відлік якого 

ведеться з кінця ХХ ст., характеризується появою цілого комплексу наукових 

розвідок, які стосуються перегляду категоріально-понятійного апарату 

дослідника, визначення ключових методологічних позицій, а головне – 

встановлення західноєвропейського контексту літературно-критичного 

дискурсу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тобто якісною характеристикою 

цього етапу є не стільки предмет дослідження, скільки спосіб його дослідження 

[98, с.267].  

Діяльність «покоління 91 року» [1, с.30] (так В.Агеєва ідентифікує 

науковців, які наприкінці ХХ ст. взялися за справу з конструювання 

національного модерністського канону, котрий, як і будь-який інший канон, 

«спрямований на структурування, засвоєння і, головне, збереження минулого 

досвіду» [298, с.115]) характеризується всього лише трьома десятиліттями 

наукового дослідження. Утім, ми все ж фіксуємо наявність ґрунтовного знання 

щодо модернізму та його значення у формуванні головних векторів культурного 

розвитку України межі століть. Завдячуючи науковим розвідкам В.Агеєвої, 

А.Білої, М.Бровка [22], Г.Вдовиченка, І.Вернудіної [34], Г.Грабовича, 
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Т.Гундорової, Л.Довгої [63, 64], О.Забужко, Н.Зборовської, М.Ільницького, 

Н.Кривди [135], С.Кримського [138], О.Максимович, В.Малахова [168], 

Т.Огнєвої, О.Оніщенко [200], С.Павличко, О.Павлової [203], В.Панченка, 

В.Панченко [205], Я.Поліщука, М.Поповича, О.Решмеділової [218, 219], 

М.Русина [224 – 226], О.Смольницької [240 – 242], В.Тузова [254, 255], 

Н.Шумило, С.Яковенка [291] та інших, стає зрозуміло, що кінець ХІХ – початок 

ХХ ст. – це новий період у розвитку вітчизняної культури. Йому властиво: 

аналіз внутрішнього світу людини, перенесення акцентів з обставин на 

характери, надання дійсності певної філософічності, тяжіння до авторської 

суб’єктивності [252, с.101]. На думку І.Михайлина, перелічене вище є повним 

втіленням «нового» в українській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. – 

модернізму [178, с.202]. 

Знаковим для «власне українського» періоду є 1997 рік. Це рік, коли було 

опубліковано дві наукові монографії, які остаточно звільнили українську 

гуманітарну науку з полону радянських методологій та стереотипів [184, с.27]. 

Йдеться про «Дискурсію раннього українського модернізму: постмодерна 

інтерпретація» Т.Гундорової (більш відома під назвою «ПроЯвлення Слова…» 

(2009 р.), що є доповненим перевиданням книги 1997 року) та «Дискурс 

модернізму в українській літературі» С.Павличко. Без жодних перебільшень 

зазначимо, що саме ці праці вивели дослідження української літератури періоду 

fin de siècle на новий теоретичний рівень. Приміром, Т.Гундорова ввела в 

науковий обіг ідею вивчення українського модернізму з перспективи «іншого». 

Це означає, що вітчизняний літературно-критичний дискурс кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. розглядається вченою як національний інваріант 

західноєвропейської модерної культурної парадигми. При цьому дана ідея 

фіксується дослідницею не як деяка абстрактність, а як чітка методологічна 

настанова, котра передбачає зміщення акцентів з виміру «європейський 

модернізм» у вимір «європейські модернізми» [52, с.28]. Принцип «інакшості», 

розроблений Т.Гундоровою, дозволяє зняти питання про обмеженість, 

неповноцінність, вторинність, нерозвиненість українського модернізму [98, 
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с.268]. Адже він репрезентує вітчизняний модернізм не як пасивного реципієнта 

західноєвропейського модерністського канону, а як активного агента, який, на 

думку дослідниці, сприймаючи його ідейне підґрунтя, «трансформував 

національну культуру та її традицію» [55, с.36]. 

Фундаментальним в історіографії української літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. по праву вважається дослідження С.Павличко «Дискурс 

модернізму в українській літературі». Воно – свідчення спроб дослідниці 

змінити загальну парадигму української гуманітаристики. Вчена намагалася 

продемонструвати, що процес дослідження феномену «український модернізм» 

може бути гнучким та цікавим, що його не слід замикати у вузькому колі 

філологів чи утаємничених у науку про літературу [107, с.9]. Ю.Андрухович, 

намагаючись оцінити науковий потенціал ідей С.Павличко, дійшов висновку, 

що «науковиця розпочала надзвичайно невдячну і вкрай необхідну роботу, 

пов’язану з ревізією канону національної культури: змивання бронзи з   

класиків, їх відважне і цілком вмотивоване «олюднення», що неминуче 

наштовхувалося на обурене несприйняття та примітивно-брутальні 

звинувачення» [Див.: 3]. 

Варто зазначити, що, незважаючи на одночасну появу та тематичну 

близькість, наукові праці Т.Гундорової та С.Павличко репрезентують собою два 

цілковито різних методологічних підходи. Так, С.Павличко прагнула витворити 

(в сенсі – окреслити) вітчизняний модерністський канон, який би повністю 

відповідав вимогам «складності», «міфологізму» та «критичної самосвідомості» 

[202, с.31 – 32] західноєвропейської модерної культурної парадигми. Тоді як 

Т.Гундорова засвідчила, що в дослідженні літературно-критичного дискурсу 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. ключову роль слід відводити не творенню 

канону, в межах якого модернізм значиться як певна модель культурного 

розвитку, а герменевтичній інтерпретації модернізму, його прочитанню крізь 

призму різноманітності естетико-художніх практик [54, с.17]. Для дослідниці 

важливого значення набуло питання реконструкції модерністського світогляду, 

того, як він формувався в українській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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Диспутуючи з Б.Бойчуком, Т.Гундорова заявляла, що їй цікаві не підсумки і 

вершини, а сам процес утвердження модерністської чуттєвості та образності 

[55, с.36]. На підтвердження цього читаємо: «Мене цікавить не ряд імен, які 

можна вписати в канон, а вузли сполучень і переходів між новим та старим 

мисленням. Мене цікавить модерністський естетизм як критика культури, 

культурософія як спроба творення нової гностичної концепції, а модерністський 

дискурс – як онтологія, утопія та риторика нової словесної творчості» [54, с.17]. 

Публікація досліджень С.Павличко та Т.Гундорової своїм прямим 

наслідком мала пожвавлення наукового інтересу щодо природи та характеру 

модернізму в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. Адже «простір для 

дописування чи переосмислення всієї поліфонії ідей та проблем, який авторки 

сформували навколо вітчизняного модернізму, був достатньо розлогий для 

започаткування нових дискурсів» [107, с.14]. У цьому контексті достатньо лише 

пригадати «Міфологічний горизонт українського модернізму» Я.Поліщука, 

«Український модернізм» А.Корнієнка, «У колі української сецесії: Вибрані 

проблеми поетики творчості письменників «Молодої Музи»» А.Матусяк, 

«Український модернізм 1920-х: портрети в історичному інтер’єрі» Р.Мовчан, 

«Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і 

Польща» В.Моренця, «Модернізм як структура. Філософія. Психологія. 

Поетика» та «Модернізм у творчості письменників ХХ ст.» М.Моклиці, «Грані 

культур: Бароко. Романтизм. Модернізм» З.Геник-Березовської, «На межі: 

суїцидальний дискурс українського модернізму» М.Нестелєєва, «Романтики, 

естети, ніцшеанці: українська та польська літературна критика раннього 

модернізму» С.Яковенка та інші; наукові розвідки, присвячені окремим 

представникам української літератури межі століть: А.Бичко «Леся Українка: 

світоглядно-філософський погляд», Н.Білик-Лиса «Богдан Лепкий у духовному 

відродженні українського народу», Л.Демська-Будзуляк «Драма свободи в 

модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки», А.Матусяк «Химерний 

Яцків: Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова», М.Наєнко «Іван 

Франко: тяжіння до модернізму», М.Ткачук «Модерністський дискурс лірики та 
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новел Богдана Лепкого» та інші; численні статті, в яких українська модерність 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. так чи інакше поставала об’єктом наукового 

вивчення (наприклад, у збірнику «Український модернізм зі столітньої відстані» 

опубліковані ґрунтовні дослідження С.Бабича, П.Білоус, О.Боярчука, А.Диби, 

А.Горбань, Л.Жижченко, Л.Омельчук, В.Чайківської, Г.Швець, Н.Шумило, 

Г.Яструбецької та інших, які стосуються проблем компаративістики, визначення 

хронологічних меж і фактографії українського модернізму, дослідження та 

співставлення різних його аспектів), – щоб осягнути всю багатоманітність та 

різноплановість української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. і зрозуміти, 

що ставити крапку в її дослідженні зарано [98, с.267]. 

Із вищезазначеного стає зрозумілим, що починаючи від перших робіт, 

написаних безпосередніми учасниками літературно-критичного дискурсу 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст., і до сучасних наукових розвідок, 

вітчизняний модернізм постійно перебував у полі зору наукової спільноти. 

Утім, попри це, в історіографії цього феномена залишається багато «білих 

плям», що потребують свого вирішення. Найбільш перспективним та одночасно 

актуальним для нашого дослідження є питання виявлення культурфілософського 

потенціалу вітчизняної літератури межі століть, визначеності її як «нової» 

моделі культурної самоідентичності. 

 

 

1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження української літератури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті західноєвропейської модерної 

культурної парадигми 

Головним концептуальним поняттям, яке визначає та структурує 

теоретико-методологічну основу дослідження української літератури кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. в контексті західноєвропейської модерної культурної 

парадигми, є поняття «модернізм». Утім зазначимо, що в цій дисертаційній 

роботі поняття «модернізм» застосовується виключно як термінологічне 

означення особливостей літературно-критичного дискурсу України періоду fin 
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de siècle, оскільки, як буде доведено в ході подальшого дослідження, 

вітчизняній літературі того періоду був властивий модерн як «стиль епохи», а не 

модернізм в його класичному, західноєвропейському, розумінні. Тобто, при 

дослідженні української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. поняття 

«модернізм», якщо й використовується, то лише як предикат. Це дозволяє, з 

одного боку, залишитися в єдиному дослідницькому просторі сучасних 

вітчизняних науковців (В.Агеєва, Т.Гундорова, Г.Корбич, С.Павличко), котрі, 

хоча й послуговуються поняттям «модернізм», але змістовно утверджують 

існування феномену «український літературний модерн кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.», з іншого – методологічно зафіксувати, що тенденція до розрізнення 

понять «модерн» і «модернізм» властива не лише західноєвропейським 

мистецьким практикам межі століть, але й українським. 

Сучасна ситуація плюралізму, котра сформувалася навколо проблеми 

визначеності/невизначеності поняття «модернізм» щодо культуротворчих 

процесів України кінця ХІХ – початку ХХ ст., спровокована тим, що це поняття 

не має за собою жодної закріпленої дефініції, яку можна було б розглядати як 

«канонічне трактування». Ті ж визначення, що фігурують у численних наукових 

довідниках та словниках є обмеженими, оскільки виводять значення модернізму 

лише з етимології слова, тим самим пролонгуючи його філологічний контекст. 

Наприклад, «Літературознавчий словник-довідник» подає таке визначення 

модернізму: «… загальна назва літературно-мистецьких тенденцій 

неміметичного ґатунку на межі ХІХ – ХХ ст., що виникли як заперечення 

ілюзіоністсько-натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої 

філософією позитивізму. Ця філософія вважала емпіричні, жорстко 

верифіковані дані єдиним джерелом достеменного знання <…> [а] посталу на 

[її] підвалинах «соціально-реалістичну критику», схильну взалежнювати талант 

від утилітарних потреб суспільства, [змушувала] ігнорувати фундаментальну 

категорію мистецтва – прекрасне. Модернізм на місце позаестетичної 

утилітарно-раціональної методології вводив іманентну йому творчу інтуїцію, 

втаємничення у трансцендентну сутність буття тощо» [180, с.457-458]. Були 
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спроби визначити модернізм на мистецтвознавчому рівні. Зокрема, «Словник 

іншомовних слів» дефініює його «як загальну назву мистецьких течій ХХ 

століття, яким притаманні відкидання традиційних форм, пошук нових 

естетичних принципів, розрив з реалізмом» [181, с.365]. Інше джерело, 

«Українська літературна енциклопедія», подає дещо розширене розуміння 

модернізму: «… філософсько-естетична й художня система, що склалася в 

перші десятиліття ХХ ст. й об’єднала різнорідні, іноді істотно відмінні напрями 

й течії, для яких притаманна нова суб’єктивно-індивідуалістська концепція 

людини (із домінуванням дезінтеграційного начала) та пов’язане з цим 

протиставлення нових виражальних і зображальних засобів класичним формам 

мистецтва ХІХ ст.» [182, с.396 – 397].  

Утім, жодне із запропонованих вище визначень не може дати відповідь на 

питання: що означає модернізм в його культурологічному, тобто цілісному 

вимірі? Причина подібної невизначеності, як слушно зауважила В.Агеєва 

(«Українська імпресіоністична проза», 1994), в тому, що поняття «модернізм» 

доволі часто вживається непослідовно. Різні автори нерідко вкладають у нього 

різний зміст. Найчастіше йдеться лише про авторські версії визначень, в основі 

яких лежить суб’єктивне бачення дослідника, що виражається через конкретний 

категоріально-понятійний апарат конкретної галузі гуманітарної науки 

(естетики, етика, літературознавства, мистецтвознавства, лінгвістики, історії, 

філософії тощо).  

Позиція В.Агеєвої в цьому контексті не стала винятком. Виокремлюючи 

два підходи у визначенні модернізму, – вузьке (коли до уваги беруться лише 

теоретичні декларації) та широке (коли, керуючись критерієм стильового і 

технічного новаторства, під модернізмом розуміють той значний художньо-

естетичний перелом, що відбувся в українській культурі наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.), – учена бачить його сутність не в маніфестах, а в 

«незворотності змін естетичної свідомості провідних митців тієї доби» [2, с.4  – 5]. 

Вона акцентує, що при дефініції необхідно керуватися не «сумою програмних 

ідей», а враховувати, що, по-перше, мистецтво має бути незаангажованим, 
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звільненим від служіння позаестетичним цінностям; по-друге, митець в своїй 

творчості має звертатися тільки до художньо-естетичних цінностей, котрі дають 

йому привілей творити за законами краси та художньої досконалості; по-третє, 

потрібно поважати прагнення молодої генерації художників та письменників, у 

процесі пошуку свого творчого методу, не обмежуватися власними 

культурними традиціями, а звертатися до нових тенденцій у тогочасній світовій 

культурі. Варто підкреслити, що за великого бажання означити 

культурологічний контекст українського модернізму, В.Агеєвій все ж не 

вдалося вийти за межі його естетичного розуміння. Це, звісно, ніяким чином не 

применшує важливості її поглядів, утім, виявляє їх неповноту щодо теми 

нашого дослідження.  

На необхідності врахування широкого культурфілософського контексту 

при визначенні поняття «модернізм» наголошує Т.Гундорова. На її 

переконання, «модернізм – це не лише суто мистецький рух, де форма понад 

усе, а складний комплекс ідей та понять, у який залучені філософія, психологія, 

політика, етика і, що особливо суттєво, всіх їх пов’язує естетика» [55, с.36]. 

Зазначимо, що дослідження Т.Гундорової було орієнтовано на спробу 

семантично означити український модернізм, виходячи з джерел його 

формування. Так, утвердження модернізму в українській культурі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. в цілому та літературі зокрема вчена пов’язувала з відходом 

таких панівних протягом ХІХ ст. опозиційних світоглядних систем, як «свій-

чужий», «високе-низьке», «універсальне-простонародницьке», «західне-

національне», «селянин-пан», «село-місто», «щасливе минуле-нещасне сучасне» 

тощо.  

Полісемантичність вітчизняного модернізму була зафіксована й 

С.Павличко. Зокрема, переймаючись питанням аксіологічної та гносеологічної 

цілісності українського модерністського канону, науковиця прийшла до 

висновку, що український модернізм – це динамічна єдність часово-локальних 

модернізмів, кожен з яких має свій зміст. З цього приводу вона писала: «… 

очевидно, що модернізм 10-х, 20-х, 40-х та 60-х мали свої специфічні дискурси 
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<…> щоб збагнути діалектику стосунків між усіма модернізмами, а також їхню 

роль у кожному окремому періоді і в українській культурі в цілому, слід 

виробити підхід до модернізму не як до набору стильових, формальних або 

жанрових принципів, а як до певної мистецької філософії» [202, с.27]. При 

цьому об’єднання таких дискурсів у єдиний художньо-естетичний канон стає 

можливим лише за рахунок визнання «певної тяглості естетичних завдань, 

художньої практики й теоретичної риторики» [202, с.27], в основі якої лежить 

ідея «модерності», тобто ідея «новизни». Подібне твердження методологічно 

наближує дослідження С.Павличко до основ філософсько-естетичної теорії 

Т.Адорно, котрий розглядав сутність культуротворчих процесів Західної Європи 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. як «діалектику нового». Адже «нове» в модернізмі – 

це скоріше вічний потяг чи устремління, ніж «нове» у певній, строго визначеній 

формі. «Нове», зазначає С.Павличко, відразу стає теперішнім, новою традицією, 

яку знову можна піддати критиці з позиції ідеї «новизни» [202, с.32]. 

Стверджуючи, що в межах українського культурного простору періоду fin 

de siècle модернізм означав передовсім «пріоритет мистецтва над мораллю, 

історією або реальністю взагалі» [202, с.27], С.Павличко засвідчила свою 

методологічну близькість й ідеям Ш.Бодлера. Так, на її думку, Ш.Бодлер був 

одним із перших, хто звернув увагу на самоцінність сучасності, визначаючи, що 

його втілення – головна мета мистецтва. Мислитель писав: «… насолода, що ми 

її отримуємо від репрезентації сучасного, походить не лише з краси, якою його 

оздоблено, але також із його суттєвої прикмети – бути сучасним» [Цит. за: 54, 

с.28]. Як стверджує М.Попович, подібна інтенційна спрямованість думок 

Ш.Бодлера, а за ним і С.Павличко, для української культури носила характер 

революційного відкриття. Оскільки до кінця XIX ст. сказати про щось, що воно 

є «сучасним», означало засудити щось вже існуюче. І лише починаючи з так 

званих декадентів, можна було говорити про «сучасне» («модернове») як про 

нову якість світовідчуття, котра вибудовується не шляхом негації попереднього 

досвіду, а шляхом його актуалізації до вимог дійсності. Саме в такому дусі про 
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модернізм висловлювався М.Попович на семінарі «Модернізм і постмодернізм. 

Філософія і культура» [Див.: 183]. 

Намагання відійти від вузькоспеціалізованого визначення модернізму, яке 

б не замикало його семантику в царині естетики, філософії чи 

літературознавства, спостерігаємо в дослідженні А.Білої. За методологічну 

настанову вчена обрала спробу вивести його дефініцію, виходячи з його 

смислової відмежованості від поняття «авангардизм», яким доволі часто 

нерефлексивно послуговуються дослідники, коли аналізують українську 

культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст., особливо тогочасну літературну 

творчість. Так, порушуючи проблему наявності об’єднуючих факторів між 

модернізмом і авангардизмом, А.Біла веде мову про їх взаємну причетність до 

кризи позитивістського наративу. В той же час їх функціональне відношення до 

явища соціального буття слугує для дослідниці першим підтвердженням 

необхідності диференціації модернізму та авангардизму. Читаємо з цього 

приводу: «… модернізм – явище художнє <…> авангардизм – явище суспільне» 

[19, с.33]. Вчена також наголошує й на їх світоглядно-естетичній опозиційності: 

якщо модернізму властиве комплексне сприйняття естетичного процесу, що 

свідчить про його синтетичність, то в авангарді фіксуємо апеляцію до 

часткового; якщо модернізм видає себе за «новий гуманізм», переосмислюючи 

цінності барокового та романтичного минулого, то авангард декларує свою 

позаестетичність, що уможливлює деструкцію цілісності художнього образу; 

якщо модернізму (українському – уточнення Т.З.) притаманне вибірково 

критичне ставлення до традиції, то авангард перебуває в абсолютній опозиції до 

минулого; якщо для модернізму властиві поміркованість, то авангард 

характеризується як «оптимістичний апокаліпсис» тощо [19, с.33 – 34]. Взявши 

до уваги всі нюанси у визначенні особливостей модерністських та 

авангардистських художніх практик, А.Біла стверджує, що цілком прийнятним є 

термінологічне означення українського модернізму як «вербалізованої 

мистецької практики межі століть, з відповідно властивими їй смисловими 

кодами та системою цінностей» [19, с.34]. 



28 

Спроба дефініювати поняття «модернізм», шляхом його відмежування від 

семантично близького «авангардизм», характерна й для наукових розвідок 

Г.Яструбецької. У своїй розлогій статті «Модернізм. Авангардизм. 

Експресіонізм. Кореляційний аспект», що згодом ввійшла в монографію 

«Динаміка українського літературного експресіонізму» (2013 р.), авторка 

приходить до висновку, що парадигма суджень про модернізм та авангардизм 

має базуватися на цілковитій відмінності їхніх програмних настанов. Йдеться 

про модернізм, який, акцентуючи на естетичності художнього слова, своїм 

головним орієнтиром обрав ідею «індивідуальність понад усе» та про 

авангардизм, котрий, перебуваючи на позиціях тотальної деестетизації 

мистецтва, послугувався лозунгами «смерть ліриці», «даєш масову культуру», 

«мистецтво заради збагачення» [293, с.12]. 

Вагомого значення в розмежуванні явищ модернізму та авангардизму, на 

думку Г.Яструбецької, набуває їх культурфілософський потенціал, який 

розкривається крізь призму співвідношення «Я – Світ». Стосовно 

авангардистського «я» можна сказати, що воно є розмитим, оскільки головним у 

теорії та практиці авангарду є предметна сфера «Світу». Культ буденності, 

пряме називання речей та сприйняття твору лише засобами інтелекту, якими 

послуговується авангардизм, витісняє «я» з контексту образної цілісності 

художнього твору. У свою чергу модернізм, беручи за основу «кодекс краси», 

зберігає автономність «Я» і «Світу», хоча й визнає, що «Світ», сконструйований 

«за образом і подобою» артистичної індивідуальності, пiзнається лише крізь 

призму почуттів саморефлексуючого «Я».  

Для вітчизняного наукового дискурсу характерно виводити значення 

модернізму не лише з врахуванням особливостей культуротворчих процесів 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст., але й з перспективи можливості 

утвердження його типологічної близькості аналогічним процесам у Західній 

Європі. Утім, тут виявляємо деяку закономірність, яка методологічно є 

важливою для нашого дослідження. Завдання щодо зіставлення українського 

модернізму з ідеями західноєвропейської модерної культурної парадигми 
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вимагає враховувати характерне для останньої розмежування смислових 

значень понять «модерн» і «модернізм», визначаючи перше поняття як «стиль 

епохи», друге – як напрям у мистецтві. Аргументи на користь такого 

розмежування віднаходимо в наукових працях М.Германа [46], А.Зав’ялової 

[81], Д.Затонського [101], М.Ліфшиця [152], Н.Нечаєвої, Р.Русіна, Н.Сподарець, 

О.Удода, В.Федотової [263], М.Юрія. А дослідження А.Баумейстера, В.Вельша, 

П.Козловські (P.Koslowski), Л.Рязанцевої, Ю.Хабермаса, Ю.Цвєткова свідчать 

про необхідність первинного розрізнення атрибутивного, предикативного та 

онтологічного рівнів функціонування поняття «модерн». Зокрема, В.Вельш 

зазначав, що модерн періоду fin de siècle слід відрізняти від модерну ХІХ ст., а 

останній необхідно розуміти як відгалуження модерну Просвітництва [31, с.65]. 

Підстава розрізнення в тому, що модерн слід трактувати як великий стиль в 

західноєвропейській культурі, що найбільш повно відповідає культуротворчим 

процесам України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Визначаючи модерн як специфічний тип художнього світогляду (Л.Баткін 

[9], Г.Вьольфлін [36], В.Виноградов [39], Г.Зедльмайр, А.Дубініна [68], 

М.Каган, Е.Кон-Вінер [128], А.Крьобер (A.Kroeber), О.Лосєв [154], Т.Манро 

(T.Munro) [302], Б.Парахонський [206], Д.Сараб’янов, В.Серебровський, 

О.Соколов [243], B.Турчин, О.Устюгова, Н.Чечель [277], О.Чичерін, М.Шапіро 

[303]), датуючи його кінцем ХІХ – початком ХХ ст. та пов’язуючи з культурним 

простором Західної Європи (А.Ван де Вельде, В.Власов, В.Горюнов, 

Ф.Джеймісон (F.Jameson), В.Морріс (W.Morris), Д.Сараб’янов, Т.Сидоріна 

[237]), вбачаючи джерела його появи у складній соціокультурній ситуації, яку 

переживала європейська спільнота межі століть (А.Вебер, М.Бердяєв, Г.Зіммель, 

С.Франк, А.Швейцер, О.Шпенглер), резюмуємо: стиль модерн – смислотворча 

основа західноєвропейської культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

в межах якої привілейоване місце відведене процесам культурної 

самоідентифікації. 

Дослідження Н.Бакач, О.Дугіна, Н.Еміх, О.Запєсоцького, Д.Конончука, 

Т.Куна, Г.Кучумової, Д.Лихачова, М.Найдорфа, П.Троппа, С.Ячіна засвідчили, 
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що культурна парадигма детермінує цілісність властивої їй соціокультурної 

дійсності. На цій підставі стверджуємо, що західноєвропейська культурна 

парадигма кінця ХІХ – початку ХХ ст. може визначатися як модерна, яка 

співвідноситься з культурно-історичною епохою Модерн на рівні визнання їх 

мікро- та макроепохами в світовій культурі (Ю.Цвєтков [276]) або як періоди 

малої та великої часової тривалості (Н.Бакач). 

Утвердження вітчизняного літературно-критичного дискурсу кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. було зумовлено схожістю його соціокультурного контексту з 

культуротворчими процесами тогочасної Західної Європи. Про це свідчать 

дослідження Б.Бойчука, В.Будного, Г.Вдовиченка [28], І.Веретейченко, 

В.Гайдая, Д.Донцова, О.Забужко, Н.Зборовської, М.Зубрицької, І.Лисяка-

Рудницького, М.Неврлого (M.Nevrlу), Т.Огнєвої, Ф.Погребенника [212], 

Н.Сподарець, Т.Ткачук, Д.Чижевського [278], в яких підкреслюється, що 

українському модернізму, подібно до західноєвропейського модерну як «стилю 

епохи», був властивий перегляд основоположних ідей гуманістичного наративу 

ХІХ ст. А завдяки науковим розвідкам М.Бердяєва, А.Вебера, Л.Горбунової, 

Г.Зіммеля, К.Мьоккеля, А.Швейцера, Є.Яворської [290], К.Ясперса стає 

зрозумілим, що період кінця ХІХ – початку ХХ ст., в його соціокультурному 

вимірі, слід розглядати як період розгубленості та відчаю людини перед 

неминучістю революційних потрясінь, виснаженням духовних начал культури, 

ослабленням традиційних цінностей, падінням віри в науку, в раціональне 

осягнення навколишньої дійсності, неспроможністю людської свідомості 

оперативно реагувати на всі соціокультурні виклики тощо [84, с.14]. 

Перелічене вище є контекстом формування західноєвропейської модерної 

культурної парадигми. Розуміння ж її сутності, загальної орієнтованості на 

утвердження активного творчого начала суб’єкта культури віднаходимо в 

працях А.Бергсона, В.Воррінгера, Е.Гуссерля, В.Дільтея, С.К’єркегора, Б.Кроче, 

Т.Ліппса, Ф.Ніцше, З.Фрейда (S.Freud) та А.Шопенгауера. Зокрема, вони 

демонструють, що в основі західноєвропейської модерної культурної парадигми 

лежить новий тип пізнавальної діяльності з властивим йому наростаючим 
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інтересом до нерефлексивних факторів культурного життя. Про вагоме значення 

їх філософських поглядів у формуванні теоретичних та практичних положень 

західноєвропейської модерної культурної парадигми, що сприяли подоланню 

утилітарності та примітивності світоглядних настанов ХІХ ст., дізнаємося на 

основі аналізу досліджень В.Асмуса, І.Гояна, А.Данто [61], Т.Ємельянової, 

Т.Карягіної, І.Кулікової, Л.Левчук [145], А.Липова, М.Лосського [155], 

Т.Манна, Д.Ольшанського, О.Ровенко [220] та інших.  

Останнім елементом, що визначив теоретико-методологічну базу нашого 

дослідження, є праці тих науковців, які займалися виявленням та аналізом 

моделей «присутності» філософських ідей західноєвропейської модерної 

культурної парадигми в творчості українських діячів культури кінця ХІХ – 

почату ХХ ст. Йдеться про дослідження Т.Белімової, І.Бичка, Т.Возняка, 

В.Жмира, О.Максимович, О.Лубківської, Л.Луціва, Т.Лютого, П.Христюка 

[275], А.Чунаєвої [280], а також про дослідження таких класиків, як В.Агеєва, 

Т.Гундорова, Н.Зборовська, І.Лисяк-Рудницький, В.Моренець, С.Павличко, 

Ф.Погребенник, Я.Поліщук, Д.Чижевський, теоретичні положення яких 

уможливили детальне вивчення сутності літературно-критичної та суспільно-

політичної діяльності В.Винниченка, Д.Донцова, М.Євшана, О.Кобилянської, 

В.Липинського, В.Підмогильного, М.Рудницького, М.Сріблянського, Лесі 

Українки, І.Франка, М.Яцкова з точки зору їх намагань означити «нову» модель 

культурної самоідентичності українського народу, яка наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. вже не могла формуватися поза контекстом науково-

теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної парадигми.  

Як висновок зауважимо, що, зважаючи на специфіку української культури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому і літератури зокрема, котра полягає у їх 

орієнтованості на актyaлізацію розуміння традиції як ситуації культурного 

вибору, методологічно наше дослідження базується на гіпотезі: 

культурфілософські засади модерної культурної парадигми є універсальними та 

спрацьовують як у контексті західноєвропейської культури, так і в культурному 

просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 

 

 

2.1. Поняття «культурна парадигма» в дослідженні культури 

Сучасний науковий дискурс, незважаючи на свою міждисциплінарність, що 

дозволяє один і той же об’єкт розглядати з перспективи різних галузей 

наукового знання, характеризується чіткою впорядкованістю відносно об’єкта 

свого дослідження, методів його аналізу та застосованого при цьому 

категоріально-понятійного апарату. Подібна впорядкованість є результатом 

функціонування парадигмального підходу, котрий, за визначенням О.Дугіна, 

уможливлює онтологічні та гносеологічні побудови, тобто розкриває, що для 

науки означає «бути» та «знати» [69, с.33 – 34]. 

Головним теоретиком парадигмальності як методу наукового дослідження 

вважається Т.Кун. Опублікувавши працю «Структура наукових революцій» 

(1962 р.), філософ не лише означив головні принципи (системно-цілісна 

побудова, наукова евристичність, домінування однієї парадигми, часова 

обмеженість, революційна зміна та якісна неспівмірність) і методи (генетичний, 

перебудовчий, історичний [Дет.: 71]) парадигмального підходу, але й ввів у 

науковий дискурс нове розуміння парадигми, яке своїм конкретно-історичним 

контекстом значно відрізнялося від загальновживаного тоді визначення 

Платона. Відомо, що давньогрецький філософ, відштовхуючись від етимології 

слова «παράδειγμα» (з грецької – приклад, модель, зразок), використовував 

поняття «парадигма» на позначення вічного та незмінного трансцендентного 

зразка, що визначає характер взаємовідношень між духовним (ідеальним) та 

матеріальним світами. 

Студіюючи діалог «Тімей», можна помітити, що у Платона парадигма має 

подвійне смислове навантаження. З одного боку, йдеться про парадигму як про 

«основопокладаючий першообраз, що володіє мислимим та тотожнім буттям» 

[210, с.532], а з іншого – вимога «наслідування цього першообразу» [210, с.532]. 
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В.Асмус, у своїх зауваженнях до діалогу, це подвійне навантаження розглядав 

як структурні складові єдиної «породжуючої моделі», що відображає сумісність 

двох начал: «першообразу (парадейгма) всього сущого і його породжуючу, або 

споглядаючу, силу (Деміург)» [4, с.7]. Тобто, за Платоном, парадигма – це не 

просто деяка абстрактна ідея, це одночасно і її матеріальне втілення, що 

відбувається за рахунок розумової діяльності. Це вічний та тотожний собі 

інтелігібельний світ, у якому, як в істинному першообразі, присутня причина 

всіх ідей, споглядаючи які, Деміург все бачить прекрасним [210, с.734]. 

Протягом тривалого часу платонівське визначення вважалося найбільш 

точним, оскільки, за будь-яких його модифікацій, воно завжди зберігало своє 

автентичне смислотворче навантаження: парадигма як зразок. Суттєві зміни 

відбулися в середині ХІХ ст., коли це поняття було включено в категоріально-

понятійний апарат позитивістів. Для них парадигма – це, в першу чергу, 

характеристика нормативності методології відбору та аналізу інформації в 

процесі дослідження (Г.Бергман). На початку ХХ ст. членам Віденського кола 

вдалося поглибити позитивістське бачення парадигми як строгої філософської 

категорії, а також виявити його потенціал у процесі утвердження 

соціокультурних зв’язків та відношень, якими пронизані всі без винятку наукові 

спільноти. Утім, беззаперечну популярність поняттю «парадигма» забезпечило 

наукове дослідження Т.Куна. 

Концептуально Т.Кунове визначення парадигми ґрунтується на спробі 

поєднати два підходи в розумінні цього поняття, які сучасною довідниковою 

літературою фіксуються як прояв різновекторності його смислів. Перший підхід 

репрезентує платонівську лінію, коли під парадигмою розуміють «сферу вічних 

ідей як першообраз, відповідно до якого Бог (середньовіччя) / Деміург 

(античність) створює світ сущого» [274, с.731]. Другий підхід – це лінія 

філософії науки. Вона була ближчою Т.Куну, бо визначала парадигму як 

«систему теоретичних, методологічних та аксіологічних настанов, що прийняті 

за зразок при вирішенні наукових завдань та є такими, що поділяються всіма 

членами наукового співтовариства» [274, с.731]. Співставляючи ці підходи, 
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Т.Кун вказував на два головних аспекти у функціонуванні поняття «парадигма»: 

епістемологічний та соціальний. Як наголошує Є.Хомич, кунівська парадигма в 

її епістемологічному вимірі – це певна сукупність знань, цінностей та 

переконань, що постають як зразок наукової діяльності, тоді як у соціальному 

вимірі вона визначається крізь призму її визнання конкретним науковим 

співтовариством, цілісність якого парадигма й забезпечує [274, с.731]. 

Експериментуючи з контекстами функціонування поняття «парадигма», з 

його історією, з поширеними підходами до його визначення, з рівнями його 

реалізації, Т.Кун щоразу подавав нове смислове навантаження цього поняття. 

Тому в «Структурі наукових революцій» (1962 р.) можна відшукати близько 

двадцяти визначень, кожне з яких матиме як свої особливі характеристики, так і 

деяку спільність відносно решти. Цю спільність філософ розглядав як 

універсальну властивість, відповідно до якої парадигма – це «визнання всіма 

наукових досягнень, котрі протягом певного часу дають науковому 

співтовариству модель формулювання проблем та їх вирішення» [141, с.17]. 

З часом Т.Кун був змушений внести корективи до запропонованого раніше 

визначення парадигми. Причина – критика з боку позитивістів за відвертий 

соціологізм, що спотворював пізнавальний компонент парадигми, описуючи її 

зміну лише в психологічних термінах, тобто як процес переключення гештальту 

[132, с.33]. Сутність привнесених філософом коректив полягає в деталізації 

змісту поняття «парадигма». Зокрема, він вказував на те, що це поняття не є 

абстрактним, що в своєму визначенні воно відштовхується від «чіткої 

приналежності вчених до конкретної дисципліни та правил наукової діяльності» 

[Цит. за: 133, с.226]. Також, з метою уникнення термінологічної плутанини, 

філософ запропонував на позначення уточненого варіанту поняття «парадигма» 

використовувати словосполучення «дисциплінарна матриця». Утім, як 

показують дослідження представників філософії науки (В.Борзенков, 

В.Горохов, Д.Єгоров, Н.Кузнєцова, Т.Лешкевич, Є.Мамчур), при співставленні 

значень кунівської «парадигми» (1962 р.) та «дисциплінарної матриці» (1969 р.) 

спільним та незмінним виявляється те, що і парадигма, і дисциплінарна матриця 
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визначаються як деяка модель формулюванням проблеми та її наукове 

вирішення. При цьому, що особливо важливо для нашого дослідження, така 

спільність однаково реалізується як на рівні гносеології, коли йдеться про 

побудову наукової картини світу, так і на рівні соціального, коли збудована 

картина світу репрезентується не як «порожня» схема наукового дослідження, а 

є наповненою конкретними морально-ціннісними категоріями.  

Розробляючи основні моменти свого парадигмального підходу, Т.Кун 

постійно акцентував на важливості налагодження «контакту» між членами 

наукової спільноти. І хоча у філософа здебільшого йшлося про локальні групи, 

він все ж не спростовував можливості міжособистісної взаємодії, коли 

науковець розглядається не лише як професіонал, тобто носій чи ретранслятор 

специфічного знання, але й як соціальна істота, котра пов’язана своєю 

діяльністю з більш глобальним, ніж наука, середовищем. Таким середовищем 

для Т.Куна постала культура. Власне тому в другому перевиданні «Структура 

наукових революцій» (1969 р.) філософ звернув увагу на необхідність 

вирішення загальнонаукових завдань, що розглядалися ним як важлива складова 

соціокультурних практик. 

На цій основі, про що свідчать дослідження Н.Бакач, Г.Кучумової, 

Р.Нугаєва, Л.Саркісяна та інших, ми маємо достатні підстави екстраполювати 

суто наукове визначення парадигми, запропоноване Т.Куном, на алгоритм 

дослідження культуротворчих процесів, тобто визначити парадигмальний підхід 

як методологічну складову в дослідженнях явищ культури. Приміром, 

Г.Кучумовій вдалося встановити тісний зв’язок між зміною парадигм у науці, 

що було головною темою кунівського дослідження, та тим, як ця зміна впливає 

на ставлення людини до світу та собі подібних. Зокрема, дослідниця розвиває 

твердження філософа про те, що сутність парадигми – не в пануванні якоїсь 

єдиної теорії, а в тотальності світогляду, що визначає не лише парадигму та її 

результати, але й те, як ці результати будуть сприйняті всією спільнотою, як 

вони будуть впливати на повсякденну практику людини. Тому, коли вона 

говорить про зміну парадигм, то має на увазі не механічне перемикання з однієї 
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ідеї на іншу, а «глобальний шок», який охоплює всіх, бо «зміна парадигм 

породжує нову культурну ситуацію, котра завдяки своїм естетичним 

досягненням стає самодостатньою, має інноваційний, пошуковий та 

експериментальний характер, претендує на заміну аксіологічних орієнтирів» 

[142, с.3]. 

Безпосередня прив’язаність наукової парадигми до повсякденних практик, 

до того, як людина віднаходить себе в системі соціокультурних координат, 

дозволяє говорити про особливий тип парадигми – культурна парадигма. 

У науковому дискурсі поняття «культурна парадигма» було актуалізовано, 

тобто введено в категоріально-понятійний апарат наук гуманітарного циклу, з 

подальшим обґрунтуванням та дослідженням з точки зору його претензії на 

статус універсальної категорії, що охоплює не лише раціональну сферу 

людської життєдіяльності (науку), але й ірраціональну (релігія, мораль, 

почуття), в першій половині ХХ ст. Значний внесок у розробку поняття 

«культурна парадигма», в розуміння його сутності, функціональної 

спроможності та ціннісно-естетичної навантаженості свого часу зробили такі 

відомі теоретики культури, як Т.Адорно, А.Вебер, Г.Зіммель, Х.Ортега-і-Гассет, 

О.Шпенглер. Їхні філософські праці виявили головну характеристику 

парадигмального підходу в сучасній гуманітаристиці – цілісність явищ 

культури, що обумовлена їх стильовою єдністю як фактором прогресу.  

Серед сучасних науковців першість у дослідженні феномену «культурна 

парадигма» належить Н.Бакач та її дисертаційному дослідженню «Культурна 

парадигма як об’єкт соціально-філософського аналізу» (1998 р.). Вчена однією 

із перших обґрунтовано здійснила перехід від суто наукового визначення 

парадигми до більш загального розуміння семантики культурної парадигми. 

Зокрема, вона встановила, що наукова парадигма («дисциплінарна матриця») 

Т.Куна – лише поодинокий прояв культурної парадигми [Див.: 7]. 

Парадигмальний підхід філософа, на її думку, незважаючи на акцент щодо 

можливості встановлення міжособистісних взаємин, які визначають характер 

взаємодії членів різних наукових спільнот, є вузькоспеціалізованим. Дійсно, як 



37 

можна помітити, соціальні зв’язки для Т.Куна мали значення діахронічної 

комунікації в межах визначеної групи науковців. Вони аналізувалися філософом 

лише з точки зору історії розвитку певної науки. Усі взаємодії, як позитивні, у 

вигляді підтримки певних теорій, так і негативні, у вигляді суперечок, критики, 

зневаги результатів, виявилися наперед обмеженими смисловим полем 

конкретної науки. Ситуація міждисциплінарності в цьому випадку не 

спрацьовувала. Адже вона є можливою лише на рівні синхронії, коли немає 

прив’язаності до конкретної галузі науки, коли до уваги беруться не лише 

результати логікоцентричної наукової діяльності, але й елементи повсякденної 

людської практики, узагальнені у вигляді релігії чи традиції. У Т.Куна цього не 

спостерігаємо. Відповідно, поняття «культурна парадигма» є більш вдалим, 

оскільки в своєму визначенні воно ґрунтується саме на синхронічному підході, 

де є місце і науці, і філософії, і релігії, і мистецтву, і моралі тощо.  

Культурна парадигма, розглядаючи культуру в її синхронічному зрізі, 

виявляє та описує найсуттєвіші моменти єдиної соціокультурної дійсності. 

Важливою її характеристикою є одночасність, яка означає, що зі зміною 

культурних парадигм відбувається й зміна соціокультурних дійсностей. Дещо 

подібне спостерігаємо і у Т.Куна. Утім, філософ, ведучи мову про появу нової 

культурної ситуації, породженою зміною наукової парадигми, залишає поза 

увагою момент усвідомлення цієї нової культурної ситуації всією спільнотою 

людей, а не лише окремими представниками конкретної науки. Зміна ж 

культурних парадигм, на чому особливо наголошуємо, передбачає, що 

світоглядні трансформації одночасно спостерігаються в усіх сферах людської 

життєдіяльності. Тобто нова культурна парадигма породжуватиме не стільки 

нову культурну ситуацію, скільки нову соціокультурну дійсність, що 

усвідомлюється всіма, незалежно від того, який характер цього усвідомлення. 

За своїм змістом культурна парадигма, як деяка система життєвих смислів, 

є онтологічною. Проте, як показує дослідження Н.Бакач, для повноцінного 

з’ясування її сутності недостатньо обмежитися однією лише онтологією. 

Деталізація культурної парадигми, тобто виявлення її структурних елементів та 
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функціонального навантаження, з необхідністю спрямовує увагу в царину 

гносеології, аксіології та психології. Культурна парадигма – це не лише фіксація 

буттєвих основ культури (онтологія), це ще й особливий спосіб їх пізнання 

(гносеологія), котрий вибудовує достатньо чітку ієрархію цінностей 

(аксіологія), що дозволяє побачити явний зв’язок між абстрактною формою 

культурного та її емпіричним втіленням у різноманітних культурних фактах 

(психологія) [Див.: 7]. Іншими словами, культурна парадигма не є абстрактною 

картиною світу. Соціокультурна дійсність, яка нею детермінується, обов’язково 

пізнана, усвідомлена та проявляється в різноманітних артефактах. Вона – «живе 

мовлення епохи», певний стиль життя.  

Історії культурологічної та філософської думки відомі й інші поняття, що 

за своїм смисловим навантаженням постають як інваріанти культурної 

парадигми: «ідея» (Платон), «ідол» (Ф.Бекон), «міф» (Б.Малиновський), 

«епістема» (М.Фуко), «патерн культури» (Р.Бенедикт, А.Крьобер, М.Найдорф), 

«екзистенційні ціленастанови» (А.Флієр), «архетип» (К.Юнг), «фрейм» 

(І.Гофман), «мем» (Р.Докінз), «культурген» (Е.Вілсон, Ч.Ламсден), «стиль 

життя» (О.Устюгова), «культурон» (М.Савін), «теорія систем» (Н.Луман), 

«конформність» (Р.Мертон, С.Московіч, У.Еко) тощо. Подібна інваріативність 

обумовлена різновекторністю функцій, які несе в собі культурна парадигма. 

Найголовніша серед яких – стилеформуюча функція. Її сутність зводиться до 

«здатності формувати в межах конкретної культурно-історичної епохи свій 

унікальний стиль життя, котрий виражається в емпіричних соціокультурних 

фактах та дозволяє побачити соціокультурну єдність в окремих культурних 

одиницях» [Див.: 7]. Унікальність стилеформуючої функції в тому, що вона, на 

відмінну від інших (інтегруюча, диференціююча, рефлексивна, когнітивна, 

аксіологічна), чи не єдина повною мірою репрезентує всі складові культурної 

парадигми (самоідентифікація людини як суб’єкта культури, панівний тип 

рішення життєво важливих завдань, спільна життєва емоція, ієрархія життєвих 

цінностей, що сприяє вирішенню поставлених завдань, «духовний лідер» 

культури, єдиний спосіб вироблення та розпізнання культурних кодів, 
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репрезентативні тексти [Див.: 7]) у їх тісній взаємодії, результатом якої постає 

певний стиль життя. Звідси – сутність культурної парадигми не в тому, щоб 

окреслити деяку часово-просторову цілісність культури, а в тому, щоб показати 

людині її місце в межах цієї цілісності. Подібне означає, що людина, як носій 

культурної парадигми, усвідомлюючи себе суб’єктом культури, отримує чіткий 

механізм самоідентифікації, відповідно до якого визначає свої базові цінності, 

що сприятимуть вирішенню життєвих завдань. Іншими словами, людина в 

межах сталої культурної парадигми оволодіває істинним смислом свого 

соціокультурного буття.  

Самоідентифікаційні процеси суб’єкта культури різняться в залежності від 

культурно-історичної епохи, на тлі якої відбувається оформлення культурної 

парадигми. Це наводить на думку про періодизацію культурних парадигм, про 

їх тривалість та вичерпаність. Як відомо, концепція «наукової парадигми» 

Т.Куна передбачає, хоча й не поступовий, але все ж лінійний розвиток 

наукового знання. Філософ веде мову про односпрямовану зміну наукових 

парадигм. Кожна нова наукова парадигма знімає питання про істинність 

попередньої. Своєю появою вона немовби перекреслює всі результати 

попередніх парадигм. Якщо деякі моменти минулих наукових парадигм і 

зберігаються, то вони існують у вигляді відхилень, які жодним чином не 

впливають на розвиток «нормальної науки». У випадку з культурною 

парадигмою спостерігаємо іншу ситуацію: поява нової культурної парадигми не 

означає, що попередня втрачає свою істинність. У межах єдиної культурно-

історичної епохи може співіснувати безліч культурних парадигм. Їх взаємодія, 

зазвичай, зводиться до типової в культурі ситуації – протистояння «старого» та 

«нового», що виражається через поняття «інерція» культурної парадигми. 

Наголос на інерційному характері функціонування культурної парадигми є 

надзвичайно важливим. Він дозволяє стверджувати, що будь-які інноваційні 

елементи нової культурної парадигми неспроможні остаточно спростувати всі 

надбання попередньої парадигми. Існування нової культурної парадигми 

передбачає момент її інтегрування з тим, що існувало до неї. Прикладом 
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подібної інтеграції слугує культурна традиція, котра, за своєю сукупністю 

смислів, з легкістю може бути актуалізованою в межах нової культурної 

парадигми. З іншого боку, феномен «інерції» (явище інтегрування) приховує в 

собі доволі дискусійну для будь-яких культурологічних досліджень проблему – 

проблему «тривалості», у даному випадку – тривалості культурної парадигми. 

Визначення періоду панування конкретної культурної парадигми залежить 

від того, чи задовольняє суб’єкта культури та соціокультурна дійсність, у межах 

якої він існує. Культурна парадигма, як модель формулювання життєво 

важливих завдань з подальшим їх вирішенням, передбачає, що ситуація 

«виклик-рішення» (В.Федотова) має реалізовуватися в контексті єдиної 

соціокультурної дійсності. Тобто, якщо суб’єкт культури окреслює певну 

проблему, частково детерміновану культурною дійсністю існування цього 

суб’єкта, то способи вирішення цієї проблеми мають віднаходитися в межах тієї 

ж культурної дійсності. Доки знайдені рішення цілком задовольнятимуть 

суб’єкта культури, доти ми говоритимемо про цілісність соціокультурної 

дійсності та про єдину культурну парадигму, що її виражає. Як тільки знайдені 

рішення перестануть бути еквівалентними поставленим завданням, можна 

робити висновок, що певна культурна парадигма перейшла в стан свого 

занепаду, тим самим відкрила шлях для утвердження нової парадигми. 

Визначити, наскільки довго конкретна соціокультурна дійсність буде 

спроможна стримувати в собі як запити суб’єкта культури, так і відповіді на 

них, неможливо. Періодичність культурної парадигми не є фіксованою. Вона не 

завжди залежить від культурно-історичного контексту, котрий дозволив би 

говорити про Античну – Середньовічну – Новочасну – Сучасну культурні 

парадигми. Не залежить вона і від соціально-політичних чи економічних 

характеристик, на основі яких можна будо б виокремити культурні парадигми 

Традиційного – Індустріального – Постіндустріального суспільств. Рідко коли 

існування культурної парадигми збігається з філософсько-антропологічними 

смислами, відповідно до яких розрізняли б культурні парадигми Традиція – 

Модерн – Постмодерн. Не суттєвими для періодизації культурних парадигм 
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виявляються й естетико-етичні конотації як смислотворчі детермінанти 

можливих Класичної – Модерністської – Постмодерністської – Пост-

постмодерністської культурних парадигм.  

Головним недоліком всіх відомих на сьогодні спроб періодизації, 

класифікації, типологізації культурних парадигм є їхня поверхневість. За своїм 

характером вони свідчать про зміну парадигм на основі виявлення формальної 

єдності в прийнятих суб’єктом культури рішень. Тобто передбачається, що 

конкретно визначена культурна парадигма пануватиме до тих пір, поки всі 

рішення суб’єкта будуть одноманітними (єдиноорієнтованими). Такий підхід 

має право на існування. Утім, повноцінною періодизація культурних парадигм 

буде вважатися лише тоді, коли за критерій обрати не просто механізм 

прийняття рішень, а саму модель формулювання життєво важливих проблем, 

що вимагають негайного вирішення. Таку методологічну настанову можна 

виразити через доволі просте, але не менш ґрунтовне, питання: чому суб’єкт 

культури формулює такі життєво важливі завдання, вирішення яких потребує 

виходу за межі компетенції існуючої культурної парадигми? Іншими словами: 

що є смислотворчою основою культурної парадигми, на основі якої й 

встановлюється відповідність чи невідповідність між сформульованими 

суб’єктом культури «запитами» та віднайденими на них «відповідями»?  

Враховуючи, що культурна парадигма задає певну змістовну єдність 

явищам культури (Н.Бакач, Д.Конончук [129], М.Найдорф [186], П.Тропп [253]), 

допомагає суб’єкту культури цю єдність усвідомлювати (Д.Ліхачов [153]), 

виховує в ньому адекватне сприйняття соціокультурної дійсності 

(О.Запєсоцький [100]), впливає на градацію життєвих пріоритетів людини, 

безпосередньо втілених у її діяльності (М.Каган [115]), стимулює до вироблення 

нових аксіологічних значень, але при цьому зберігає зв’язок з уже існуючими 

культурними кодами (Н.Бакач, Н.Еміх [288]), вона не може існувати поза 

власною «парадигмальною (концептуальною) основою» [248, с.16]. Культурна 

парадигма та властива їй світоглядна система функціонує як поступове 

«розгортання» деякого концептуального поняття, на основі якого всі структурні 
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елементи парадигми визначаються як такі, що належать єдиній соціокультурні 

дійсності. Тобто концептуальне поняття виступає критерієм відбору 

приналежності культурних явищ до конкретної культурної парадигми. 

Н.Бакач пропонує розглядати процес «розгортання» концептуального 

поняття в межах культурної парадигми, те, як воно її структурує та встановлює 

зв’язок між її елементами, крізь призму поняття «стиль» [Див.: 7]. Це поняття, 

на думку дослідниці, цілком дозволяє виражати (вловлювати) ті зразки людської 

діяльності, котрі були актуалізовані культурою парадигмою. Утім, на нашу 

думку, його не слід визначати як концептуальне. Воно більш універсальне та 

спрямоване на утвердження онтології культурної парадигми. За його допомогою 

ми описуємо культурну парадигму як деякий стиль життя, властивий певній 

спільноті людей в певний проміжок часу. Тоді як концептуальне поняття слід 

розуміти як деяку потенційну силу, що задає суб’єкту культури головний вектор 

його самопізнання в межах конкретної культурної парадигми. Іншими словами, 

концептуальне поняття – це своєрідний «культурний компас», за допомогою 

якого суб’єкт культури орієнтується в соціокультурній дійсності, визначає 

характер та спрямованість своєї діяльності, розпізнає інших учасників 

міжособистісної культурної взаємодії тощо. 

Розпізнання (визначення) концептуального поняття в межах культурної 

парадигми є важливим, оскільки дозволяє певним чином окреслити межі цієї 

парадигми. Як уже зазначалося, тривалість культурної парадигми не завжди 

збігається з тривалістю культурно-історичних епох чи суспільно-економічними 

формаціями. В межах однієї культурної епохи може співіснувати декілька 

парадигм. Саме на основі розрізнення концептуальних понять відбувається 

констатація «співіснування» декількох культурних парадигм. Як приклад, що 

підтверджує сказане вище, візьмемо культурну парадигму кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. Ця парадигма належить до числа тих, які умовно об’єднані однією 

культурно-історичною епохою Модерн. Їй передувала культурна парадигма 

початку XVIІ – середини ХІХ ст. З нею вона має багато спільного: 

«протистояння» культурній парадигмі Середньовіччя, утвердження 
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суб’єктивного начала культуротворчих процесів, звернення уваги на людську 

діяльність як на вольовий акт самовизначення, спільна претензія на 

філософський контекст свого існування, постійна рівновага між двома 

субстанційними вимірами людського буття («світом одиничного унікального, де 

домінує особистісно-індивідуальне начало, та світом соціального з властивими 

йому загальними закономірностями» [Див.: 7]) тощо. 

Попри спільний контекст функціонування культурних парадигм початку 

XVІI – середини ХІХ ст. та кінця ХІХ – початку ХХ ст. в межах єдиної 

культурно-історичної епохи Модерн ми їх розрізняємо. Підстава – різні 

концептуальні поняття: для культурної парадигми початку XVІI – середини 

ХІХ ст. – поняття «розум», а для культурної парадигми кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. – поняття «життя». Не вдаючись до розкриття способу їх актуалізації в 

межах відповідних культурних парадигм, зазначимо, що головне смислове та 

ідейне навантаження цих концептуальних понять – їх результативність відносно 

утвердження певного стилю життя. Культурна парадигма початку XVІI – 

середини ХІХ ст. репрезентує раціоналістичний стиль життя, де все підкорене 

чітким схемам та загальним алгоритмам пояснення як зовнішнього, так і 

внутрішнього світів. За такого стилю життя самоідентифікація суб’єкта 

культури відбувається відповідно до постулатів Розуму, тому все проходить 

лаконічно, чітко визначено та, в певній мірі, передбачувано. Культурна 

парадигма кінця ХІХ – початку ХХ ст., точніше її концептуальне поняття, 

детермінує іншу ситуацію. Тут йдеться про ірраціональний стиль життя, коли 

орієнтиром людської життєдіяльності постає не стільки її розум, скільки 

почуття, емоції та переживання. Самоідентифікація суб’єкта культури, за такого 

стилю життя, відбувається шляхом «впізнання» себе, своїх відчуттів у вчинках 

Інших. При цьому Інший – самодостатня сутність, котру слід розглядати як 

рівноправного учасника різноманітних культуротворчих процесів у межах 

єдиної соціокультурної дійсності. 

Детальніше про особливості культурної парадигми кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. йтиметься в наступній частині, де означимо не лише її смислове 
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навантаження, але й розмежуємо функціональне поле понять «модерн» і 

«модернізм», що, зокрема, дозволить визначити культурну парадигму кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. як модерну культурну парадигму. На завершення цієї 

частини, як висновок, зауважимо: 

-  парадигмальний підхід, як метод наукового дослідження, може бути 

застосованим до всіх сфер наукового знання. Його функціонування в межах 

культурологічної думки потребує замість поширених визначень парадигми, 

запропонованих Платоном (парадигма – «істинний першообраз речей») та 

Т.Куном (парадигма як певна модель формулювання та вирішення життєво 

важливих для існування людини завдань), використовувати поняття «культурна 

парадигма»; 

- у виявленні семантики культурної парадигми притримуємося позиції 

Н.Бакач, оскільки запропонована нею дефініція є ґрунтовною та не потребує 

уточнень щодо теми нашого дослідження. Відповідно, культурна парадигма – 

явище об’єктивної соціокультурної дійсності, що відображає деяку смислову 

єдність культури, у межах якої суб’єкт формулює та вирішує життєво важливі 

завдання;  

- поняття «культурна парадигма» може бути застосованим відносно 

дослідження культуротворчих процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зазначений 

період відповідає всім вимогам, на основі яких певні явища культури 

зараховуються до конкретної соціокультурної дійсності, а сама ця дійсність 

функціонує як культурна парадигма. Починаючи від конкретної вимоги по 

виявлянню та узгодженню всіх структурних елементів культурної парадигми і 

закінчуючи загальним утвердженням її онтології, гносеології, аксіології та 

психології, можемо стверджувати: усе це властиво культурі кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., яку відтепер характеризуємо (розглядаємо) як культурну парадигму. 
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2.2. Зміст та обсяг понять «модерн» і «модернізм» у контексті культурної 

парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Утвердження культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

темпорально пов’язане з культурно-історичною епохою Модерн. Вона 

ознаменувала собою завершальний етап епохи Модерну, після якої 

спостерігалося формування нової культурної парадигми та одночасне 

утвердження цілком нової культурно-історичної епохи. В зв’язку з цим виникає 

закономірне питання: як співвідносяться між собою культурна парадигма та 

культурно-історична епоха, що між ними спільного, а що відмінного? Отримана 

відповідь дозволить краще зрозуміти сутність культурної парадигми кінця 

ХІХ  – початку ХХ ст., встановити її географічну приналежність до 

західноєвропейського культурного середовища, а також, що є особливо 

важливим для нашого дослідження, з’ясувати, якого значення в межах 

західноєвропейської культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

набувають поняття «модерн» і «модернізм» і що змістовно означає вислів 

«західноєвропейська модерна культурна парадигма». 

Розпочнемо з того, що закцентуємо: будь-яка культурна парадигма та 

культурно-історична епоха співвідносяться між собою за параметром «часової 

тривалості» (Н.Бакач). Зв’язок між культурною парадигмою, як періодом малої 

часової тривалості, та культурно-історичною епохою, як періодом великої 

часової тривалості, дозволяє розглядати їх зміну як трансформацію смислів, яка 

з причини непередбачуваності динаміки саморозвитку культурних систем 

прирівнюється до «культурного вибуху». Утім, якщо для культурної парадигми 

цей «вибух» є поміркованим, тобто таким, що зберігає можливість її зв’язку з 

культурним досвідом попередніх парадигм, то для культурно-історичної епохи 

він має радикальний характер. Ю.Лотман, користуючись термінологією 

синергетики, спробував визначити «культурний вибух» епохи як точку 

біфуркації. В її основі лежать флуктуації (випадкові відхилення), що роблять 

зміну культурних кодів якісною та безповоротною [156, c.28 – 29]. Подібне 

смислове навантаження «вибуху» віднаходимо в концепції «культурних 
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моделей» А.Крьобера. Учений пов’язував його з наявністю різноманітних 

альтернатив майбутнього розвитку культури, серед яких лише одна буде 

актуалізована як нова культурна реальність. При цьому ситуація відчуття 

«вибуху» тлумачилася ним як найвища точка в розвитку культури, а сам 

«вибух» – основа нової культурно-історичної епохи [Дет.: 134]. 

Темпоральна співмірність культурної парадигми та культурно-історичної 

епохи не означає, що смисли парадигми є взаємозамінними культурними 

кодами епохи. Між культурною парадигмою та культурно-історичною епохою 

існує низка відмінностей. Так, якщо головною причиною зміни культурних 

парадигм є мінливість діяльності, котра нею визначається та є спрямованою на 

розкриття концептуального поняття культурної парадигми, то зміна культурно-

історичних епох відбувається з причини вичерпаності її смислотворчого ядра. 

Термінами О.Шпенглера таку вичерпаність можна означити як «реалізацію 

життєвого начала культури, її душі, у всій сукупності можливостей, у вигляді 

народів, мов, релігійних учень, мистецтв, держав і наук…» [283, с.264]. І хоча 

сам філософ пов’язував реалізацію життєвих начал культури лише з появою 

цивілізації, уникаючи культурно-історичної схематичності типу «Стародавній 

світ – Середні віки – Новий час», ми все ж маємо підстави екстраполювати його 

ідею «витіснення культури цивілізацією» в контекст питання зміни культурно-

історичних епох. Адже в обох випадках спільним залишається дисбаланс сил 

між тим, що було, та тим, що буде. Подібно до того, як «культура раптом 

застигає, відмирає, її кров згортається, а сили надломлюються» [283, с.264], 

коли її мета досягнута і все багатство внутрішніх можливостей пізнано, 

утвердження нової культурно-історичної епохи неодмінно передбачає схоже 

«вмирання» попередньої. Кожна нова епоха спрямовує свої сили на 

продукування нового досвіду. Лише як виняток, вона може звертатися до 

культурного досвіду минулих епох. Для культурної парадигми, як зазначалося, 

подібна негація досвіду попередньої парадигми не є властивою. Різниця в тому, 

що культурна парадигма розпізнає досвід попередніх парадигм у культурних 

кодах, які закарбовані в різноманітних символах, текстах, звичаях тощо. В 
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межах культурно-історичної епохи досвід культури розуміється дещо глибше. 

Він прихований не в зовнішніх артефактах, а в самій ідеї культури, повна 

реалізація якої свідчить, що культура вже не несе в собі життєдайних смислів, а 

тому звернення до неї є недоречним. Для нової культурно-історичної епохи 

попередня – це, можливо, й актуальна, проте вже не потенційна сила 

культурного саморозвитку. 

Головна відмінність між культурною парадигмою та культурно-історичною 

епохою встановлюється на рівні інтенсивності їх обопільної здатності до 

стилеформування культурних кодів, яка залежить від розуміння сутності 

поняття «стиль» [82, с.94]. Для культурно-історичної епохи стиль – це механізм 

самоорганізації культурної цілісності. Це той типологічний інструмент, за 

допомогою якого, на думку О.Устюгової, можна простежити історичну 

еволюцію культури [262, с.37]. Подібне смислове навантаження віднаходимо в 

культурфілософії О.Шпенглера, який розкрив значення стилю в розвитку 

культури шляхом ототожнення його з «прафеноменом», відповідно до якого 

фіксується цілісність культурно-історичної епохи.  

Розглядаючи стиль як «узагальнений спосіб вираження світогляду» [109, 

с.7] певної епохи, ми не повинні обмежуватися його суто інструментальним 

трактуванням. Стиль культури – це не тиражування однакових, формальних 

елементів, що механічно поєднані в деяке ціле. Його слід розуміти як єдність, 

що «ідеально сполучає множинність цілісностей та формує деяку дійсність 

другого порядку, реальність якої неочевидна» [262, с.38]. Тобто стиль в межах 

культурно-історичної епохи постає в ролі конгломерату невидимих, часто, 

інтуїтивних зв’язків, що пронизують всі сфери культурної життєдіяльності 

людини. Він передбачає наявність функціональної узгодженості між всіма 

рівнями стильової цілісності. Адже лише за умови такої узгодженості культура 

постає не як якась статична сутність, а як активна функціональна структура, 

котра, на думку А.Крьобера, характеризується трьома важливими параметрами: 

«розвитком, творчими здібностями та формуванням стилю» [299, с.104 – 105]. 
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Г.Зедльмайр, досліджуючи стилеформуючу властивість культури, 

запропонував визначати стиль як ірраціональну основу культурно-історичних 

епох, яка явно відчутна, проте не може бути повністю раціоналізована, тобто 

«виражена за допомогою комбінації понять» [103, с.40]. Мислитель, розвиваючи 

ідею А.Рігля про художню волю як незалежну константу стилю, встановив, що 

стиль за свою основу має світ людської життєдіяльності, досвід, що нею 

проживається. Одночасно з цим Г.Зедльмайр наголошував, що подібна 

прив’язаність стилю до людини як суб’єкта культури не означає, що він може 

бути цілком пізнаним. У праці «Втрата середини» (1948 р.) філософ відстоював 

думку про «тяжкодоступність стилю», про можливість його побачити та 

впізнати у різноманітних артефактах культури, але разом з тим про 

неможливість його по-науковому описати [Дет.: 104]. Бо хоча сутність стилю в 

межах культурно-історичної епохи і пізнається за результатами людської 

життєдіяльності, у вироблених нею культурних кодах, проте ними не 

обмежується. Для стильової ідентифікації культурно-історичної епохи важливо 

розпізнати за кожним артефактом його трансцендентну ідею. 

Конкретизація стилю в межах культурної парадигми також, подібно до 

культурно-історичної епохи, дозволяє вести мову про цілісність 

соціокультурної дійсності. Як зазначає Н.Бакач, він – це єдність конкретного 

соціокультурного часу, пов’язаного з актуальними для нього життєвими 

завданнями та способами їх вирішення [Див.: 7]. Утім, на відміну від стилю 

епохи, стиль парадигми задається, визначається та реалізується у безпосередній 

прив’язаності до буття суб’єкта культури. Проблема визначеності стилю 

культурної парадигми – це проблема онтологічного характеру. Адже стає 

очевидним, що за стилем стоїть життя. «Без сталості в способі буття, без його 

єдності та стійкості немає стилю» [272, с.170]. 

У межах культурної парадигми стиль не може бути імітованим. Коли ми 

виявляємо дисбаланс між діяльністю суб’єкта культури та тими її смислами, які 

закладає стиль культурної парадигми, то причину його вбачаємо не в 

«неістинності» стилю, а в тому, що суб’єкт культури став на шлях утвердження 
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нової культурної парадигми, де стиль буде тотожний його буттю. Незалежно від 

того, яку стадію культурної парадигми ми беремо до уваги, в будь-якому разі, 

стиль культурної парадигми слід визначати як особливий феномен, в якому 

гармонійно поєдналося буття людини, культурні форми його вираження та 

психологічні механізми самоідентифікації [82, c.96]. 

Стиль культурної парадигми – це, в першу чергу, репрезентація суб’єкта 

культури. Це його ім’я, невіддільне від його сутності. Це спосіб та форма його 

ідентифікації. На думку А.Данто, вона є комплексною та охоплює такі її форми: 

«Я сам», «Я для себе», «Я для Іншого» та «Я для себе, але очима Іншого» [Дет.: 

294]. Він є свідченням потреби людини віднайти, відчути себе, заявити про себе 

як про суб’єкта культури. Тому стиль культурної парадигми функціонує як 

певна система координат, за допомогою якої людина самовизначається. Ця 

система є багатовекторною. Вона охоплює світоглядний («Я та Світ»), 

комунікативний («Я та Інший») вектори та вектор саморефлексії («Я та моя 

сутність»), перетин яких – істинне місце справжнього «Я». М.Мамардашвілі 

пропонував розглядати подібну систему координат як «метафізичну матрицю», 

відповідно до якої людина знаходить себе. Читаємо у нього: «… матриця – це 

знаходження себе, наприклад, у сприйнятті квітки, коли воно вперше породжує 

в нас і розуміння, і естетичне переживання, тобто якість мого способу бачення 

світу» [170, с.347 – 348]. Важливим моментом у самовизначенні суб’єкта 

культури є його спрямованість не стільки на результат, скільки на той шлях, 

який йому доводиться долати. Процес є ціннішим за результат. Важливим є 

вміння віднаходити та виражати смисли, а не просто їх знати. Тому стиль, в 

його парадигмальному вимірі, – творче становлення суб’єкта культури, «міраж, 

який інтуїтивно вгадується та манить до себе, але, в більшості випадків, ніколи 

не буде досягнутим» [262, с.150]. 

Порівняно зі стилем культурно-історичної епохи, стиль культурної 

парадигми є досвідом відношення людини до світу, до інших людей, до 

суспільства, до самого себе та своєї діяльності, а вже потім претензією на 

утвердження культурної цілісності. Це своєрідний механізм самоідентифікації 
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суб’єкта культури, який свідчить про наявність життєсвіту. Він охоплює 

багаторівневу цілісність буття суб’єкта культури шляхом інтеграції його 

ментальних, поведінкових та духовних особливостей. На «життєвості», як на 

головній умові виокремлення стилю в межах культурної парадигми, свого часу 

наголошував Ф.Ніцше, котрий зазначав: «… перше, що необхідно – життя: 

стиль повинен жити. Стиль повинен бути тобі відповідним у вказівці на певну 

особистість, якою ти хочеш себе позиціонувати <…> Стиль повинен доводити, 

що ти віриш у свої думки і не тільки мислиш їх, але й відчуваєш» [Див.: 191]. 

Онтологічність стилю культурної парадигми зберігає деяку його 

об’єктивність, якою, зокрема, характеризується й стиль культурно-історичної 

епохи. З цього приводу В.Вейдле писав: «… стиль не можна ні вигадати, ні 

відтворити; його не можна зробити, не можна замовити, не можна вибрати як 

готову систему форм <…> протягом довгих століть за кожним архітектором, 

поетом, музикантом завжди стояв стиль як певна форма душі, як прихована 

передумова всякого мистецтва, як надособистісна обумовленість творчості. 

Стиль є доля мистецтва, що здійснюється не ззовні, а зсередини <…> Його не 

створює окрема людина; не виникає він і в результаті великої кількості 

спрямованих до спільної мети людських зусиль; він – лише зовнішнє виявлення 

внутрішньої узгодженості душ, їх духовної єдності; він – втілена в мистецтві 

соборність творчості. Коли гасне соборність творчих душ, то гасне і стиль <…> 

Пам’ять про нього продовжує жити, але повернути його не можна: він або є, або 

його нема…» [30, с.271]. Доповнюючи слова В.Вейдле, зазначимо, що стиль 

культурної парадигми, подібно до стилю культурно-історичної епохи, 

породжується самою дійсністю. У цьому виявляється історична необхідність 

його появи. Утім, якщо для культурно-історичної епохи стиль має значення 

можливості виявлення закономірностей визначеної дійсності, то для культурної 

парадигми головним залишається те, як у межах такої дійсності 

саморепрезентується суб’єкт культури. 

Зазначені вище характеристики, що визначають концепт «культурна 

парадигма», цілком можуть бути екстрапольованими на культурну парадигму 
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кінця ХІХ – початку ХХ ст., формування якої, як і більшості явищ культури, 

просторово пов’язане з культуротворчими процесами Західної Європи. Шукати 

причини, чому Європа вважається центром культурного саморозвитку 

людства – марна справа. Явище європоцентризму настільки вкорінено в нашій 

свідомості, що навіть популярний у ХХ ст. орієнталізм розкривався крізь 

призму західноєвропейського світоустрою, початок якого в давньогрецькому 

polis та римському civilitas. Звідси – культурну парадигму кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. дефініюємо як західноєвропейську культурну парадигму, що, в свою 

чергу, вимагає з’ясувати: як змінюється смислове навантаження цієї парадигми, 

якщо брати до уваги, що культуротворчі процеси Західної Європи кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. багато в чому були детерміновані функціонуванням поняття 

«модерн»? 

Сучасна довідникова література представлена великою кількістю дефініцій 

поняття «модерн». У загальному їх можна об’єднати навколо двох значень. 

Перше – коли мова йде про модерн як про явище історичного порядку. 

Відповідно до цього, модерн – це, перш за все, Новий час, тобто культурно-

історична епоха початку XVІI – першої третини ХХ ст., котра, як зазначав 

П.Козловські, охоплює собою множину культурних програм Реформації, 

Контрреформації, Бароко, Просвітництва, німецького ідеалізму та марксизму 

[127, с.24]. На історичній складовій у визначенні модерну наголошував 

Ю.Хабермас. Зокрема, він пов’язував це поняття з культурною програмою 

Просвітництва, з її рефлексивністю, з прагненням визначати сутність предмета 

не крізь призму його самобутності, а через можливість його виправдання перед 

Розумом. Хабермасова формула «модерн = Просвітництво» своїм прямим 

наслідком мала тенденцію використання поняття «модерн» лише як імені епохи, 

тоді як його смислове навантаження виявлялося неоднозначним [93, с.351 – 352]. 

Відхід від предикативного визначення поняття «модерн» до сутнісного 

виявляємо у другому підході, де йдеться про модерн як про період у розвитку 

європейської культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., головним змістом якого 

було стремління художників протиставити свою творчість історизму та 
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академізму мистецтва другої половини ХІХ ст. [Див.: 40]. Він має значення 

етапу, що завершував грандіозний цикл у розвитку європейської культури, 

розпочатого ще в античні часи. Це була спроба «узагальнити естетичний досвід 

людства, синтезувати художні традицій Заходу та Сходу, Античності та 

Середньовіччя, Класицизму та Романтизму, що супроводжувалася та, в деякому 

сенсі, була породжена явищами занепаду сформованої до того часу системи 

наукових, етичних та естетичних цінностей» [48, с.9]. Про важку та безнадійну 

хворобу європейської культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. писало багато 

мислителів. Достатньо згадати актуалізовані в той час теми «сутінки ідолів» 

(Ф.Ніцше), «трагедії культури» (Г.Зіммель), «проклятої культури» (Т.Лессінг), 

«кризи європейської культури» (А.Вебер), «духовної недуги нашої епохи» 

(Й.Хейзінга), «невдоволеності культурою» (З.Фрейд), «кінця Нового часу» 

(Р.Гвардіні), «занепаду Європи» (О.Шпенглер) [47, с.71], щоб зрозуміти, що такі 

поняття, як «криза», «кінець», «занепад», «трагедія», стають головними 

семантичними координатами модерну. 

У межах нашого дослідження ми притримуватимемося другого підходу, 

який пов’язує поняття «модерн» з новими віяннями в світовій художній 

культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. При цьому акцент робимо на його 

онтологічності: модерн як «стиль епохи». Адже, на відміну від попередніх 

періодів в історії культури, модерн йменується ні напрямом, ні течією, ні 

школою, ні тенденцією… Модерн – це стиль в усій повноті його значень. Це не 

лише явище мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст., це ще й явище 

світоглядного характеру. Він був «стилем епохи», в межах якого людина 

віднаходила свою сутність. Він – певний стиль думки, стиль репрезентації 

людини самій собі та навколишній дійсності. Це стиль відношень між 

унікальним, індивідуальним «Я» та «Я-Іншого», у межах яких мистецтво – 

особлива реальність їх взаємодії. 

Модерн мав досить широку географію. В одній країні він міг 

зароджуватися, в іншій бути на піку своєї популярності, а ще в декількох 



53 

переживати свою неминучу «загибель». Тому наукове дослідження модерну 

неодмінно пов’язане з розв’язання низки теоретико-гносеологісних проблем. 

Перша суттєва проблема – встановлення хронологічних меж модерну. Вона 

стає явною, коли взяти до уваги, що: 

1) модерн, як стиль мистецтва, володіє власною закономірністю руху, яку, 

на думку Д.Сараб’янова, не завжди можна охопити повною мірою. Читаємо у 

нього: «… [модерн] «любить» проходити звичайні свої стадії – становлення, 

зрілість, занепад <…> і жоден художник, як правило, не може обійти [осягнути] 

цей закон» [231, с.22]; 

2) модерн, як певний духовний стан, як Kunstwollen (з німецької – «воля 

мистецтва») до самовизначення людини, має тривалу передісторію свого 

становлення. Йдеться про теорію модерного мистецтва В.Морріса, у межах якої 

вперше акцентовано на тому, що у визначенні модерну мистецтво та світогляд 

виявляються рівноправними. Мислитель вважав, що людина, маючи здатність 

творити красиві речі, має жити в оточенні краси. Останню необхідно розуміти 

не як виробництво чогось принципово нового, а як «естетику наявного», котру 

людина мусить навчитися цінувати. Мистецтво, на думку В.Морріса, має 

приносити однакову втіху як її користувачу, так і її творцю [301, с.113], бо воно 

створене людиною та заради людини. Його істинне призначення – «розумна 

насолода красою землі» [300, с.24]. Цим твердженням мислитель детермінував 

головну світоглядну настанову теорії модерного мистецтва: не май нічого, у 

чому б ти не бачив користь або не вірив би в його красу [301, с.110]. Тези 

В.Морріса були поглиблені представниками архітектурного модерну. 

Наприклад, А.Ван де Вельде стверджував, що особливістю модерну як «стилю 

епохи» є його еволюційна нелінійність [26, с.84 – 85]. Йшлося про 

універсальність та безповоротність переходу від хаосу до порядку як єдиного 

закону буття, носієм якого є модерн кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

3) модерн, як світоглядне явище, у своєму хронологічному визначенні 

залежить від того, як розуміти світогляд: або як орієнтацію на індивідуальність 

та наукове пізнання, або як орієнтацію на заперечення традицій [Див.: 199]. У 
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першому випадку йдеться про ідею утвердження незалежного та активного 

суб’єкта культури, що цілком відповідає філософським засадам «мислительної 

стратегії епохи Модерн» [Дет.: 273]. Утім, такий підхід має свої недоліки: він 

спонукає пов’язувати модерн лише з новоєвропейським раціоналізмом 

(Ф.Бекон, Р.Декарт, І.Кант, Б.Паскаль та інші). Тоді як більшість теоретиків та 

практиків цього стилю виступали проти тенденції пояснювати дійсність тільки 

засобами Розуму. У випадку другого підходу – орієнтація на заперечення 

традиції – питання про часові межі модерну взагалі є недоречним, оскільки, як 

зазначав У.Еко, кожна епоха має свій модерн, своє ідеологічне прагнення 

новаторства [Дет.: 287]. Твердження філософа набувають особливого значення, 

якщо зважати, що відлуння модерного світогляду, втіленого в мистецтві кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., звучить і нині. Так, на думку В.Серебровського, ми 

живемо в оточенні стилю модерн. З цього приводу він пише: «… просто 

пригадайте те, що ви тисячу разів бачили, але на що, можливо, не звертали 

уваги – естетичну увагу – розводи нафти на воді, райдужні переливи кольорових 

плям <…> пір’я птахів, силует самотньої чаплі, вигин шиї лебедя <…> 

відполірована поверхня мармуру з хвилястими лініями та несподіваними 

кольоровими крапками, плямами, – усе це модерн» [235, с.74]. Факт того, що ми 

віднаходимо віяння модерну в сучасності, ставить питання про його 

незавершеність, або, в термінології Ю.Хабермаса, про «модерн як незавершений 

проект» [270, с.40]. 

Оскільки поява модерну пояснюється спробами подолати стан постійної 

тривоги, невпевненості та розгубленості людини, шляхом звернення до 

містичного філософування, зіставлення культурних та релігійних традицій [94, 

с.19], то проблема його хронології має розв’язуватися шляхом синтезу ідей 

появи самостійного індивіда, здатного перетворити світ за власною волею, та 

необхідності переосмислити роль традиції в житті людини і соціуму. На цій 

основі говоримо про модерн як про період fin de siècle: «кінець епохи» 

панування традиційних європейських цінностей, що відкрив шлях для 

утвердження вільного, активного суб’єкта культури, який постійно перебуває в 
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процесі пошуку своєї сутності. Темпорально таке прагнення збіглося з періодом 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. (В.Власов, Ф.Джеймісон [Дет.: 296; 297], 

Д.Сараб’янов), нижня межа якого – 80 – 90-ті рр. ХІХ ст., пов’язана з виходом 

групи художників зі складу мюнхенської виставкової організації «Glaspalast» на 

знак протесту проти офіційного академічного мистецтва [Див.: 236], а верхня – 

роки Першої світової війни, період, коли було зумисно перервано природній 

розвиток мистецтва в більшості країн Західної Європи.  

Якщо питання хронології модерну сьогодні є доволі дискусійним, то 

питання його тривалості більш-менш однозначне. Модерн як «стиль епохи» 

проіснував відносно недовго. За різними даними – від 20 до 30 років. Це був 

нетривалий період переоцінки всього історичного досвіду культури, пов’язаний 

з появою тенденцій до оновлення принципів художнього мислення та творчості, 

до напрацювання нового розуміння ролі мистецтва в житті [190, с.12]. 

Недовготривалість модерну може бути описана за параметром малої часової 

тривалості культурної парадигми. Це слугує аргументом на користь можливого 

інтегрування семантики модерну в культурні смисли західноєвропейської 

культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. Звідси – визначаємо останню 

як західноєвропейську модерну культурну парадигму, де зберігається спільне як 

для культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст., так і для стилю модерн 

прагнення суб’єкта культури самовизначитися, сформулювати цілісне уявлення 

про себе, Іншого та соціокультурну дійсність, що їх об’єднує. 

Одночасно з питанням періодизації модерну постає ще одна важлива 

теоретико-гносеологічна проблема, котру ми частково окреслили, коли 

зазначали про існування двох підходів до його визначення, – необхідність 

уточнення змісту та обсягу самого поняття «модерн». Позаяк за 15 століть свого 

функціонування воно зазнало значної семантичної трансформації. На 

важливості уточнення його змісту та обсягу, зокрема, наголошують дослідники 

О.Удод і М.Юрій. Вони зазначають, що темпоральна нечіткість цього поняття 

значно ускладнює процес його диференціації. Читаємо з цього приводу: «… 

сучасний світ першопочатково характеризувався як модерний з моменту 
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формування християнської філософії історії… Крім того, поняття модерн 

володіє культурологічним виміром: виникнувши як інструмент протиставлення 

суспільних систем, що виросли з різних духовних орієнтацій, модерн 

використовувався для опису нових явищ у мистецтві (епоха італійського 

Відродження); тільки у XVIII–XIX ст. в англійському і французькому 

просвітництві, а також у німецькому романтизмі акцент був вперше зроблений 

на філософський і політичний вимір модерну. З цього моменту проблема 

модерності існує як відповідь на ідею безкінечності, невичерпності й 

необхідності прогресу…» [257, с.173].  

З вищезазначеного випливає, що поняття «модерн» слід відрізняти від 

смислового поля терміну «modern» («сучасний»). Уперше його було 

використано в V ст. на позначення межі між щойно набутим офіційним 

статусом римського християнського сьогодення і грецьким язичницьким 

минулим [270, с.40 – 41]. Відповідно до цього, модерн – лише атрибут 

«новизни». Як зазначав П.Козловські, за значенням воно прирівняне до 

новоутворень з прийменником «в»: модерними були ті явища, які перебували 

«в» («у» відношенні до когось або чогось) [127, с.25]. 

У ХVIІ ст. термін «modern» починають уживати як ім’я епохи Нового часу 

(епохи Модерну). При цьому їх тривале ототожнення мало об’єктивний 

характер. Причина – специфіка романських мов, для яких не властиве 

розрізнення між висловами «модерн» та «новий час». В.Вельш пише: «… 

італійською «il modernо» або французькою «les temps modernes» безроздільно 

позначають те, що в німецькій не потребує розрізнення як «новий час» і 

«модерн»» [31, с.86]. 

Використання терміну «modern» як синоніма епохи Нового часу було 

властиво Ю.Хабермасу. Для нього модерн – «індивідуалізм моралі, право на 

критику, свобода совісті, автономія поведінки, ідеалістична філософія, віра в 

прогрес та раціональну організацію життя» [217, с.105], що цілком відповідає 

постулатам новоєвропейської культури початку ХVІI – першої третини ХХ ст. 

Аналізуючи модерн з точки зору філософії, згадуючи постаті Ф.Бекона та 
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Р.Декарта, як засновників епохи Модерну, М.Вебера, Е.Дюркгейма, Дж.Міда, як 

творців теорії «сучасного розвитку суспільств», А.Гелена, Г.Бенна, В.Беньяміна, 

Ш.Бодлера, як виразників «імпульсів культурного модерну», Ю.Хабермас у 

центр своєї концепції ставить Г.Гегеля з його прагненням «звільнити модерн від 

впливів зовнішніх щодо нього норм минулого» [271, с.16]. На думку вченого, 

Г.Гегель не просто першим серед філософів вивів проблему визначеності 

модерну на рівень самостійного наукового дискурсу, але й окреслив, що 

модерн, як явище культури, за єдине джерело своєї нормативності має Розум і 

що лише Розум дозволяє розв’язати проблему його самовизначеності. Подібні 

думки німецького філософа Ю.Хабермас, як відомо, використав як аргумент на 

користь своєї гіпотези: «модерн = Просвітництво = монополія Розуму» [93, 

c.352]. 

Протягом тривалого часу підхід Ю.Хабермаса вважався безпомилковим та 

самодостатнім. Лише наприкінці ХІХ ст., коли Розум постав об’єктом посиленої 

критики, почали з’являтися альтернативні точки зору щодо смислового 

навантаження терміну «modern». Приблизно в цей же час у науковій літературі 

(перш за все – філософській та культурологічній) спостерігалося розмежування 

«модерну» та «нового часу». В.Вельш згадує про 1838 рік як про рік, коли 

вислів «новий час» уперше використали на позначення культурно-історичної 

епохи, та про 1887 рік, коли термін «modern» застосували на позначення нових 

напрямів у мистецтві [31, с.87]. З того часу воно функціонує як поняття. 

Подібне, на думку А.Баумейстера, свідчить про відверте ідеологічне 

забарвлення модерну. Втім ця ідеологічність є світоглядною. Вона є якісною 

характеристикою модерну. Без неї модерн в історії культури – лишень 

технічний термін [Див.: 11]. 

Відхід від атрибутивності та предикативності в розумінні сутності модерну 

мала важливі наслідки для культуротворчих процесів кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. Своєю претензією на онтологію, бо модерн як стиль – це стиль життя, 

явище культурного модерну (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) актуалізувало 

проблему становлення «людини модерну» як особливого культурно-
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антропологічного типу, що отримує оцінку в парадигмі його творчої 

самореалізації [51, с.12]. 

Поняття «модерн» також необхідно відрізняти від етимологічно близького 

«модернізм», яке найчастіше використовують на позначення авангардистських, 

експериментальних та формалістичних напрямів у мистецтві ХХ ст. [Див.: 40]. 

У представників культурологічної думки, як зазначає Н.Сподарець, доволі часто 

ці поняття функціонують як синоніми. Їх використовують на позначення 

періоду культурного розвитку, що розпочався в останній третині ХІХ ст. [245, 

с.58]. Основою для співвідносності є їх темпоральна одночасність: явище 

культурного модерну та мистецького модернізму існують в межах єдиного 

часово-просторового континууму. Поняття «модерн» та «модернізм» 

узгоджуються й у своїй спрямованості на ідею оновлення ціннісних орієнтирів 

людського існування. Проте на цьому їх спільність завершується, оскільки 

навіть власну смислотворчу ідею «новизни» вони сприймають та реалізують з 

урахуванням різних методологічних настанов. Поняття «модерн» уособлює 

ліберальний, демократичний підхід до реалізації ідеї «новизни», тоді як 

«модернізм» є втіленням віри в можливість радикального оновлення культурних 

цінностей. 

Сьогодні доцільно говорити про два підходи до визначення поняття 

«модернізм», що певним чином прояснюють міру його співвідносності з 

поняттям «модерн». Так, у вузькому розумінні модернізм – це перегляд 

класичних принципів мистецтва (міметизм, ідеалізація, символізація, тео- та 

антропоцентризм) і час появи нових тенденцій. Він постає як актуалізація 

художньої свідомості, що спрямована проти метанаративів класичної культури: 

часово-просторова концепція І.Канта; знання як засіб встановлення 

всезагальності; діалектика Духу та герменевтика смислу; утвердження Розуму 

та прогрес науки (Г.Єрмілова). Панування подібних метанаративів провокувало 

людину сприймати світ як велику описову розповідь, а їх втрата призвела до 

легітимізації «малих індивідуальних розповідей» як одиничних форм творчості 

[Див.: 70]. Подібний підхід дозволяє розглядати модернізм у смисловому полі 
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модерну, котрий є втіленням інваріантності. Адже модерн – це протест проти 

нормативного функціонування традиції, проти умовностей та деталізованості 

життя. Як для модерну, так і для модернізму єдиним шляхом нейтралізації 

утилітарності моралі та суспільних відносин був шлях «повстання». Модерн, 

разом з модернізмом, «жив» досвідом «повстання» проти всього, що 

визнавалося традиційною нормою. Утім, «повстання» модерну – це віра в 

можливість відновити ті смисли традиції, які б відповідали викликам 

реальності. «Повстання» ж модернізму – це формування нових смислів, що не 

мають нічого спільного з досвідом минулого. З цього випливає, що модернізм, у 

його широкому розумінні, – «інше мистецтво», що має антиавторитетний та 

антитрадиційний характер. Його метою є створення оригінальних творів, 

заснованих на внутрішній свободі, на особливому баченні світу автором, що 

втілюється в принципово нові виразні засоби образної мови [179, с.100]. 

Постаючи як феномен культури, що з’явився на тлі загальної кризи 

художньої парадигми ХІХ ст., модернізм за своєю суттю був спрямований на 

реалізацію дихотомії «традиція-новаторство», що характеризується розривом із 

попереднім досвідом художньої творчості, намаганнями затвердити нові 

нетрадиційні методи творчості, безперервним оновленням художніх форм [10, 

с.54]. На противагу цьому, модерн постає втіленням тріади «традиція-

новаторство-оновлена традиція», реалізація якої вимагає від художника 

залишатися виразником загальнозначущої естетичної істини у побудові нoвиx 

зразків ідеального життєустрою. Тобто сутнісна відмінність між модерном і 

модернізмом у їх відношенні до культурної спадщини [190, с.12 – 13; 227, с.55]. 

Так, якщо модернізм декларував повне заперечення традиції (основ класичної 

філософії, засад академічного мистецтва), то модерн, навпаки, сповідував віру в 

естетичне перетворення світу, шляхом творчого оновлення традиції, 

гармонійного поєднання «старого» і «нового». 

З вищезазначеного випливає, що модерн, на відміну від модернізму, 

завдяки своїй прив’язаності до традиції, як до минулого досвіду творчої 

самореалізації, може бути використаним для ідентифікації західноєвропейської 
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культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тут не йдеться про 

механічну, предикативну підміну двох явищ культури. Йдеться про 

ототожнення смислів, про їх цілковиту співмірність. Адже західноєвропейська 

культурна парадигма кінця ХІХ – початку ХХ ст. осягає та репрезентує 

цілісність соціокультурної дійсності за допомогою модерну, що, як «стиль 

епохи», охоплює всі рівні художньої самореалізації суб’єкта культури – «від 

архітектури до декоративно-прикладного мистецтва» [Див.: 228]. У свою чергу 

модерн як стиль реалізується в межах культурної парадигми кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Для них спільним виявився розгляд самобутнього людського 

«Я» як основи творчого осягнення світу. Звідси – визначення 

західноєвропейської культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. як 

модерної культурної парадигми, смислотворчим ядром якої є стиль модерн. 

З’ясовуючи зміст та обсяг модерну як «стилю епохи» відносно 

культуротворчих процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст., слід зважати на одну 

особливість: однорідні мистецькі явища того періоду в різних країнах 

формувалися з урахуванням відмінних ментальних особливостей. Цим, 

наприклад, пояснюється існування різноманітних назв одного й того ж 

культурного феномену. Так, ідея модерності об’єднує в собі французьке та 

бельгійське «Art Nouveau», австрійське «Sezession», чеське «Secese», німецьке 

та латинське «Jugendstil», англійське «Modern Style», іспанське «Modernismo», 

італійське «Style Liberty», голландське «Nieuwe Kunst», польське «Modernizm» 

тощо. Окрім цих головних назв, що найчастіше згадуються в науковій 

літературі, також можна побачити доволі екзотичні – «яхт-стиль», «стиль 

Гімар», «стиль Floreale» (за ім’ям власника одного з мебельних салонів), «стиль 

Tiffany», «стиль Metro», «стиль Орта» тощо. Усе це є модерн в його 

національній інваріантності. Немає жодної європейської країни, де б не існувало 

власного модерну. При цьому об’єднуючим фактором визнається спільна 

орієнтованість представників модерну на майбутнє, їх обопільне критичне 

ставлення до реалізму та класицизму. 
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Національна інваріантність модерну в межах єдиної культурної парадигми 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. сприяла не лише його ідейному збагаченню, 

шляхом урізноманітнення тематики та залучення народних мотивів, але й 

постала предметом достатньо жорсткої та не завжди обґрунтованої критики. У 

першу чергу, мова йде про радянську наукову думку, у межах якої модерн 

асоціювався з «останньою фазою мистецтва минулого сторіччя <…> подихом 

помираючого сторіччя» [256, с.70]. Головна підстава критики – мистецтво 

модерну не відповідає канонам соцреалізму. Як зазначав Н.Малахов, мистецтво 

модерну відгороджено від теми класової боротьби «китайським муром»; воно 

позбавлене своєї класової загостреності та цілком спрямоване до абстрактного 

бажання «повідомити людству дещо важливе» [169, с.14]. 

Український науковий дискурс також характеризується неоднозначним 

ставленням до модерну. Відзначається, що західноєвропейський модерн як 

«стиль епохи» у контексті вітчизняної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в 

цілому та літератури зокрема має свої особливості, найсуттєвіша серед яких – 

термінологічна нечіткість. Пов’язана вона з тим, як модерн потрапив в Україну. 

Якщо умовно окреслювати шлях його «переміщення», то він із Західної Європи, 

в силу географічних та суспільно-історичних обставин, спочатку потрапив на 

польський ґрунт, звідти, через творчість західноукраїнської інтелігенції, до 

представників Наддніпрянської України. При цьому акцент слід робити не 

стільки на географію, що, звісно, також мало свої світоглядні наслідки, скільки 

на той спадок, що ми його отримали здебільшого від польської культурної 

традиції. Йдеться, в першу чергу, про успадкування назви для всіх тих 

мистецько-світоглядних процесів, що мали місце в українській культурі кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., а вже потім – про їх стильові особливості. Так, в 

українському культурному просторі функціонує поняття «модернізм», що є 

повним еквівалентом польському «modernizm». І якщо розглядати український 

модернізм локально, без відсилань до західноєвропейського культурного 

контексту, то, на перший погляд, жодних суперечностей. Навіть ті представники 

української культури, які жили та творили в часи модерну, безперешкодно 
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користалися поняттям «модернізм», не усвідомлюючи про існування 

неточностей. Лише окрема плеяда вітчизняних діячів культури періоду fin de 

siècle, в силу знання європейських мов, мали можливість вийти за межі впливу 

польського «modernizm» та долучитися до таких культурних центрів модерну, 

як Франція, Німеччина та Англія. Поступово, про що свідчить літературна 

критика сучасності, постала дилема: те, що в українській культурі функціонує 

під загальною назвою «модернізм» є радикально протилежним 

західноєвропейській традиції. Тобто європейський модернізм і український 

модернізм – це різні культурні феномени. Розбіжність полягає в тому, що ідейно 

український модернізм був ближчий до європейського модерну, хоча 

термінологічно – до модернізму. На такий нюанс обов’язково слід зважати, 

особливо коли йдеться про компаративістику українського та європейського 

культурних просторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Виходячи з вищезазначеного, доречно було б замість загальновживаного 

«модернізм» оперувати поняттям «модерн». Утім, зважаючи на наявну майже 

вікову традицію модернізму в українській культурі, яка, мабуть, лише нині 

зазнає суттєвих трансформацій (це стосується й перегляду понятійного-

категоріального апарату), у межах цього дослідження допускається 

використання поняття «модернізм», але виключно як предикат, а не як якісна 

характеристика певного культурного явища. Причина – спроба упередити ризик 

утрати загальновизнаного контексту дослідження. Адже «модернізм» у 

вітчизняній традиції є відображенням культурних трансформацій України кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму тенденцій тогочасного літературного 

процесу. А оскільки предметом цього дослідження є література, то 

використання саме терміну «модернізм», а не поняття «модерн», дозволяє 

залишитися в контексті єдиного загальнонаукового дискурсу (В.Агеєва, 

Т.Гундорова, Г.Корбич, С.Павличко та інші). Разом з тим акцентуємо: коли в 

дослідженні порушується питання компаративістики, чи з’ясовуються якісні 

характеристики вітчизняного літературно-критичного дискурсу кінця ХІХ – 
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початку ХХ ст., то змістовно, тобто ідейно, йдеться про модерн (український 

літературний модерн кінця ХІХ – початку ХХ ст. чи український «модернізм»).  

Ще одним методологічним аспектом, який слід враховувати у дослідженні 

вітчизняного «модернізму», є його неоднорідність, яка вимагає ставити питання 

про періодизацію українського «модернізму». Сучасні культурологічні, 

літературознавчі та історико-філософські дослідження української культури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому й літератури зокрема об’єднані спільним 

питанням: що приймати за початок відліку в історіографії вітчизняного 

«модернізму» – маніфести покоління, чи появу конкретних мистецьких творів, 

чи виникнення критичної думки, опертої на філософію й естетику, властивої 

певному епосу [252, с.103]? Дискусійність цього питання полягає в тому, що 

поява маніфестів та програмних статей не завжди співпадала з «практикою 

модерну» (І.Кулікова). Типово модерністські твори могли з’являтися значно 

раніше за їх теоретичне обґрунтування. Це було властиво й українському 

«модернізму». Зокрема, відзначається, що перші модерністські твори з’явилися 

ще в останньому десятилітті ХІХ ст., постаючи скоріше як вияв творчої 

самобутності та світоглядної еволюції окремих митців, а не як загально-

стильова манера, підтверджена маніфестами чи програмними статтями. 

Формулювання теоретико-світоглядних засад українського «модернізму» 

з’являлося згодом: на сторінках журналів «Українська хата» (1909  – 1914 рр.) у 

Східній Україні та «Молода Муза» (1906 – 1909 рр.), «Світ» (1906 – 1908 рр.) у 

Західній Україні. 

Показово, що розмежування на «східне» та «західне» є важливим у 

дослідженні літературного процесу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. На його 

користь свідчить запропонована М.Неврлиєм ідея двох моделей розвитку 

української літератури межі століть. Так, він зазначав: «… модерну літературу 

треба розглядати в якнайширших взаємозв’язках. На Східній та Західній Україні 

вона розвивалася за вельми відмінних соціальних та культурних умов. На 

західноукраїнських землях, особливо в Галичині, традиції модерної літератури 

були значно глибші, ніж у Наддніпрянщині <…> Галичина, як своєрідний 
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каталізатор, відіграла в історії українського модернізму інспіруючу роль» [188, 

с.156,158]. На необхідності шукати в Галичині початки українського 

літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст. наголошував О.Дорошкевич, 

пов’язуючи це з її більшою свободою в політичному та культурно-історичному 

плані [66, с.75]. Про Галичину, Буковину та Закарпаття як про перших 

провісників західноєвропейського модерну на Україні свідчить творчість 

«Молодої Музи» та її тісні зв’язки з польськими модерністами. Приміром, про 

визначну роль польських колег-модерністів писав В.Пачовський: «… мистецтво 

для мистецтва! – гасло аристократів духа, привів із заходу до Галичини 

польський письменник європейської міри Ст.Пшибишевський» [Див.: 207]. 

Саме з Галичини, через творчість головного «лідера наддніпрянських 

модерністів» М.Вороного, про «модернізм» дізналася інтелектуальна еліта 

Східної України. Його творчість сигналізувала про нові тенденції в письменстві, 

які, з одного боку, були реакцією на банальні постулати народницької 

літератури, з іншого – виражали об’єктивну пoтребу в розширенні меж 

українського художнього слова. 

У вітчизняній гуманітаристиці подібна спадковість розглядається як 

перехід від «раннього» до «зрілого» літературного модерну кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. Утім, на наше переконання, таке розмежування є доволі символічним. 

Адже в його основі лежить не стільки хронологія, скільки ідейне наповнення 

«нових» мистецьких явищ. Так, перша хвиля вітчизняних модерністів, 

експериментуючи з формою літературного твору, намагалася розширити його 

тематичні межі. Це були перші рішучі спроби вписати українську літературу 

межі століть в канву світового культуротворчого процесу. Їх слід сприймати як 

вияв оновлення української літератури кінця ХІХ – початку XX ст., що, як 

зазначає Т.Ткачук, ініціювало нову добу в розвитку вітчизняної культури [252, 

с.106]. «Ранній» український «модернізм» був втіленням естетичного оновлення 

вітчизняної культури, свідченням її культурно-історичної приналежності до 

світових тенденцій. Період «зрілого» «модернізму» є свідченням появи 

теоретичного підґрунтя вітчизняного літературно-критичного дискурсу кінця 
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ХІХ – початку ХХ ст. Йшлося про світоглядну трансформацію естетики 

художнього самовираження, яка стала можливою з причини освоєння 

українськими письменниками теоретичних основ західноєвропейської модерної 

культурної парадигми. Тому, вводячи розмежування на «ранній» і «зрілий» 

«модернізм», його не слід сприймати в часово-просторових конотаціях. Воно, 

скоріше, є свідченням світоглядної еволюції письменника, а не його 

приналежності до географічних координат та часових рамок.  

Український «модернізм», подібно до західноєвропейського модерну як 

«стилю епохи», мав тривалу передісторію. Про це наголошує О.Максимович, 

пов’язуючи становлення його парадигми з філософськими пошуками 

вітчизняних просвітників та романтиків [167, c.9]. Тривалою була і його 

загальна історія, особливо якщо брати до уваги творчість діаспори чи 

вимушених іммігрантів. Дослідження ж І.Лисяка-Рудницького та М.Семчишина 

демонструють, що період панування українського літературного модерну кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. слід розглядати як завершальний етап національно-

культурного відродження України [Дет.: 151; 234]. Темпорально він датується 

1890 – 1914 рр. Проте в межах нашого дослідження ми притримуватимемося ідеї, 

що верхньою межею українського «модернізму» є 30-ті роки ХХ ст. – період, 

коли зусиллями ідеології були обірвані всі культурні починання, що не 

вкладалися в «прокрустове ложе» соцреалізму. 

Отже, резюмуючи все вищесказане, підкреслимо, що в питанні виявлення 

глибинних засад західноєвропейської модерної культурної парадигми кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. необхідно враховувати низку теоретико-гносеологісних 

аспектів, які впливають на загальну логіку дослідження. Їх усебічний аналіз 

дозволяє зафіксувати:  

- модерн – особливий тип художнього світогляду, який, по-перше, тяжів 

до естетизації навколишньої дійсності та був спрямованим на виявлення якісних 

характеристик міфотворчості індивідуального «Я», а, по-друге, визначив та 

структурував соціокультурну дійсність кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
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- зміст та обсяг поняття «модерн» є відмінним від етимологічно близького 

терміну «modern» («сучасний»), що розуміється як атрибутивна характеристика 

певного явища, встановити яку можна лише через часово-просторове 

співвідношення з іншими явищами того ж порядку. Поняття «модерн» слід 

відрізняти й від «модернізму». В основі розрізнення лежить їхнє відношення до 

історичної спадщини: модерн – експериментування з формою в межах сталого 

змісту художнього твору, модернізм – цілковита відмова як від нової форми, так 

і від старого змісту; 

- утвердження та розвиток модерну як «стилю епохи» темпорально 

збігається з періодом панування західноєвропейської культурної парадигми 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., а їх семантична співмірність дозволяє останню 

ідентифікувати як західноєвропейську модерну культурну парадигму;  

- стиль модерн як смислотворча основа західноєвропейської модерної 

культурної парадигми – явище багатогранне. Постаючи, спершу, лише як ідейне 

наповнення західноєвропейських мистецьких практик кінця ХІХ – початку     

ХХ ст., він, за доволі короткий проміжок часу, зумів вийти за межі мистецтва, 

охопивши всі сфери людської життєдіяльності, та поширитися на решту 

цивілізаційного світу. Це дозволяє говорити про модерн не просто як про стиль 

мистецтва, але й як про «стиль життя» з чітко визначеними ціннісно-

світоглядними настановами; 

- географічні межі модерну як «стилю епохи» широкі. З ним пов’язаний 

розвиток художньої культури майже всіх національних шкіл Європи. Не 

винятком був й культурний простір України кінця ХІХ – початку ХХ ст., у 

межах якого стиль модерн мав свої термінологічні, просторові та темпоральні 

особливості.   

 

 

2.3. Філософські засади західноєвропейської модерної культурної парадигми 

Визначаючи стиль модерн як смислотворчу основу західноєвропейської 

культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст., фіксуємо, що ті явища, котрі 
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детермінували його появу (загострення суспільних суперечностей, 

інтенсивність технічного та промислового прогресу, зародження посткласичної 

філософської парадигми [84, с.13]), з необхідністю вплинули й на формування 

науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної 

парадигми. Особливої уваги заслуговує посткласична філософська думка. Адже, 

постаючи як реакція на соціокультурну кризу кінця ХІХ – початку ХХ ст., вона 

одночасно виступила й формотворчою силою модерного світогляду. 

У сучасній науковій літературі, коли мова заходить про теоретичні засади 

західноєвропейської модерної культурної парадигми, тобто про її світоглядні 

орієнтири, відразу згадують антираціоналістичний дискурс у філософії кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Зазначається, що саме представникам філософії 

ірраціоналізму вдалося вловити сутність наростаючого самоусвідомлення 

людиною ХІХ ст. того факту, що вона перетворюється на раба обставин та 

чужих амбіцій. З цього приводу читаємо: «… більшість людей уже не живуть, а 

існують: або як раби професії, які, подібно механізмам, виснажують себе на 

службі у великих підприємств; або як раби капіталу, бездумно віддаючись 

платіжній лихоманці акцій та фондів; або як раби натовпу, розчиняючись в 

житті великих міст» [Цит. за: 176, с.158].  

Науково-теоретичний дискурс західноєвропейської модерної культурної 

парадигми формувався під впливом філософських ідей інтуїтивізму (А.Бергсон, 

Б.Кроче), екзистенціалізму (С.К’єркегор) та психоаналізу (З.Фрейд). У 

дослідницькій літературі ці філософські системи доволі часто розглядаються як 

«три кити», що тримали на собі всю конструкцію західноєвропейської культури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., ідейно наповнюючи художню творчість стилю 

модерн [19, с.13; 139, с.158]. Утім, обмежуватися цим переліком не варто, 

оскільки модерн як «стиль епохи» за своє світоглядне підґрунтя також мав ідеї 

«філософії життя» (Ф.Ніцше), засади філософсько-естетичної теорії «вчування» 

(В.Воррінгер, Е.Гуссерль, В.Дільтей, Т.Ліппс) та «філософію песимізму» 

(А.Шопенгауер).   
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Головним ідеологом західноєвропейської модерної культурної парадигми, 

чия філософія окреслила ключові ідеї модерну як «стилю епохи», – прагнення 

до самовизначення суб’єкта культури, до вибудови нової картини світу, де 

панівна роль відведена не Розуму з його логічними схемами та детермінаціями, 

а життю та його непередбачуваності, – вважається Ф.Ніцше. Без жодних 

перебільшень зазначимо, що саме його філософія, будучи прочитаною крізь 

призму культурфілософських понять та категорій, чи не найповніше виражає 

сутність західноєвропейської модерної культурної парадигми. Він був генієм 

слова, під впливом якого сформувалося духовне життя цілих поколінь. 

Продовжуючи словами Т.Манна, Ф.Ніцше – не лише найвагоміший філософ 

ХІХ ст., але й безсумнівний та безстрашний пророк ХХ ст. [171, с.349]. Він – це 

той мислитель, у творчості якого найбільш чітко закарбовано драматизм 

«перехідної епохи» (межа ХІХ – ХХ ст.). Його філософія – філософія без меж та 

внутрішніх кордонів. Усе, що цікавило мислителя та про що він писав, було 

зосереджено навколо однієї магістральної ідеї: життя – єдине, що є цінним та 

святим. Тому протягом всього свого творчого шляху німецький філософ 

займався лише тим, що намагався дослідити всі прояви життя. 

Розпочинав Ф.Ніцше з визначення мистецтва як єдиного засобу, 

спроможного зробити життя прийнятним. На його переконання, тотальність 

Розуму, котра характеризувала сучасну йому західноєвропейську дійсність, не 

просто спотворювала реальність, допускаючи принципову одноманітність дій 

людини, але й детермінувала можливість підміни динаміки життя статикою 

сущого. Тому науці, яка й займається подібною підміною, Ф.Ніцше протиставив 

мистецтво з його здатністю створювати особливу реальність, в межах якої 

людина знаходить спокій. Визначаючи мистецтво як «добровільне стремління 

до ілюзії», філософ стверджував, що з-поміж усіх надбань культури лише воно 

найближче до життя. Усе, що перебуває поза мистецтвом, є регламентованим 

наукою, її бажанням ідентифікувати світ як всеохопну впорядкованість смислів. 

З цієї причини в «Народження трагедії…» («Die Geburt der Tragödie», 1872 р.) 

Ф.Ніцше неодноразово згадує про «закостенілість життя», про втрату духу 
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непередбачуваності, про зникнення з життєсвіту людини героїзму та вільної гри 

самостверджуючих сил як про характеристики сучасної йому соціокультурної 

дійсності. Одночасно з цим, засвідчуючи, що прийшов час для якісно нових 

ідей, філософ досліджував й можливі способи покинути реальність 

повсякденного. Зокрема, він окреслив існування двох перманентних станів, які 

повністю детермінують життєсвіт людини як такої, – сновидіння та сп’яніння. Їх 

розуміння Ф.Ніцше поставив у відповідність до семантики двох основних форм 

генези та розвитку культури: аполлонівської, виразником якої є сновидіння, та 

діонісійського, виразником якої є сп’яніння. У згаданій праці Ф.Ніцше чітко 

зазначив, що аполлонівське та діонісійське начала уособлюють собою 

протилежні полюси людської культури, постійний антагонізм яких виражає всю 

повноту буття [193, с.51]. Тобто використані філософом образи двох 

давньогрецьких богів слід сприймати як архетипи різних світовідчуттів. 

Діоніс – символ потоку життя в його первозданності. Його світ є стихійним, 

некерованим, хаотичним світом емоцій, що не має строгих форм самовтілення. 

Аполлон – це символ міри та гармонії, що пов’язаний з наочністю предметів та 

ситуацій. Це одночасно типізуюче та індивідуалізуюче начало культури, 

покликане впорядковувати образи навколишньої дійсності.  

Ф.Ніцше розглядав Аполлона як бога ілюзій. Він, ніби «покривало майї», 

огортав людину примарою вічності, змушуючи дивитися на «блискучий світ 

явищ» та сприймати його за істинне життя. Людина мислила цей світ лише як 

світ множинності, в його часово-просторовій формі, в тому, що А.Шопенгауер 

називає principium individuationis [282, с.109]. У цій формі вона бачить не 

істинність речей через їхню єдність, а тільки їх прояви – особливі, роздільні, 

незліченні, навіть протилежні. 

Схожою поміркованістю, виваженістю та некритичністю Ф.Ніцше 

характеризував західноєвропейську культуру ХІХ ст., в якій Розум 

систематизував всі прояви художньої творчості, підпорядкувавши їх ілюзії 

радості, гармонії та краси.  
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Філософ констатував і «правління» Діоніса, котрий своєю несамовитістю 

захопив урівноважені душі людей, породжуючи в них досі невідомі їм відчуття 

тривоги, сумніву, збентеження. Під впливом такого світовідчуття людина 

пробуджувалася від ілюзій Аполлона. Їй поступово приходило усвідомлення 

роздробленості, розтерзаності оточуючого її світу. Зрозумілою їй виявилася й 

першопричина страждань – principium individuationis: розчленування 

початкового на відокремленні, неспіввідносні між собою явища. В межах 

колишнього аполлонівського життєустрою під діонісійським впливом людина 

вже не мала можливості узгодити жахливі суперечності життя. Їй відкрився 

вільний шлях до пізнання потаємного сенсу речей, до першобуття, де кожен 

відчуває себе не тільки примиреним зi своїм ближнім, але й єдиним з ним. А 

головне – діонісійське пробудження повернуло людину до єдності з її 

першоосновою: природою, яка краще за релігію знає, що є добро, a що зло. 

Метафоричність філософії Ф.Ніцше – ілюстрація одвічної проблеми 

співвідношення «старого» та «нового» в культурі, проблеми, на ґрунті якої й 

формувалася західноєвропейська модерна культурна парадигма кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Окреслюючи її, Ф.Ніцше зафіксував явну деформацію 

свідомості сучасного йому європейця, в якій діонісійська правда та істина, 

будучи витісненими аполонівським лицемірством та дурманом, втрачали будь-

який сенс. Проголошена німецьким філософом «переоцінка всіх цінностей» 

ставила нагальним завдання переосмислити місце та значення культури в 

розвитку людства. Адже мислитель вбачав у культурі головну загрозу життю, 

оскільки вона подавляє природний інстинкт людини – «волю до влади». Будь-

які раціональні аргументації культури, на думку філософа, мали значення лише 

з перспективи стремління волі розширити сферу свого панування, реалізувати 

культурний код «любові до влади». При цьому, що характерно, Ф.Ніцше не 

спростовував культуру як таку. Він лишень намагався надати їй адекватний 

смисл: виховання нового, більш гідного життя, людського типу – надлюдини. 

Тобто, якщо життя, за Ф.Ніцше, має виправдання лише як вічний рух до влади, 

то його вінцем мають стати сильні та обдаровані натури. Філософ стверджував, 
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що саме вони складають базис будь-якої культури. Заради їх зростання повинні 

працювати цілі народи, створюючи умови для народження генія: поета, 

художника, музиканта, філософа… Йдеться про появу надлюдини як творця та 

носія цілком нового типу світовідчуття. 

Дослідниця Т.Белімова, з посиланням на Г.Вайнінгера, веде мову про сім 

складників, що визначають світогляд надлюдини: антиінтелектуалізм, 

антиморалізм, антипесимізм, антихристиянство, антифемінізм, антисоціалізм, 

антидемократизм [12, с.8]. При цьому варто наголосити, що префікс «анти» 

жодним чином не вказує на бінарність світоглядної позиції, як-то 

моральний/неморальний, інтелектуал/не інтелектуал тощо. Вона, радше, 

свідчить, що з появою надлюдини питання визначеності її суспільної позиції, її 

релігійних уподобань або моральних устоїв відходить на другий план. Така 

людина постійно в пошуку шляхів самовдосконалення, тому жодні категорії, 

особливо ті, що формуються настановами традиційного суспільства, для неї не 

мають сенсу. Все, чим надлюдина переймається – власним індивідуалізмом, нe 

обтяжeним філістерською мораллю чи християнською ідеєю жертовності. 

У цілому можна стверджувати, що будь-яка філософська інтенція Ф.Ніцше, 

так чи інакше, стосується теми «нової» людини. «Переоцінка всіх цінностей», 

що є наслідком нігілізму, поява надлюдини, через утвердження «волі до 

влади», – все це веде до ідеї «вічного повернення», повернення до витоків, до 

культури, до непідвладної історії мистецької реальності. Своїми 

різноаспектними думками про творення «вищої людини» німецький філософ 

окреслив семантику культури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: вона – основа 

процесу самопізнання, володарями якого є аполлонівське та діонісійське начала.  

Народження «нової» людини, чим так переймався Ф.Ніцше, неодмінно 

передбачає утвердження нового типу пізнавальної діяльності. Бо досі пануючий 

інтелект виявився не спроможним осягати явища та предмети в їх цілісності. Як 

зазначав А.Бергсон, «механістичний розум» займається лише комбінуванням 

понять, редукцією предмета пізнання до множини елементів його проявів. Він є 

«неповноцінним» («недостатнім») способом пізнання. Його обмеженість, на 
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думку філософа, можна подолати лише за умови безпосереднього переживання 

предмета, в основі якого лежить інтуїція.  

Визнання за інтуїцією права розглядатися як «новий» тип пізнавальної 

діяльності людини кінця ХІХ – початку ХХ ст. приводить до розуміння того, що 

її філософське осмислення – одне із теоретичних підґрунть західноєвропейської 

модерної культурної парадигми.  

Феномен інтуїції має достатньо тривалу історію культурфілософського 

осмислення [Дет.: 4; 25; 144]. У різні періоди її дослідженням займалися такі 

відмінні за своїми поглядами мислителі, як Платон, Аристотель, Т.Аквінський, 

В.Оккам, М.Кузанський, Дж.Бруно, Р.Декарт, Б.Спіноза, І.Кант, Й.Фіхте, 

Г.Гегель, Ф.Шеллінг, Ф.Шлегель, Й.-В.Гете, А.Шопенгауер, А.Бергсон, 

Е.Гуссерль, Б.Кроче та інші. Тому, визначаючи філософське вчення про 

інтуїцію як частину науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми, слід обов’язково враховувати наявний нині 

плюралізм підходів до розуміння сутності та значення інтуїції. З цього приводу 

В.Асмус писав: «… необхідно відрізняти раціоналістичні теорії інтуїції, а також 

теорії інтуїції, що розроблялися німецькими ідеалістами та романтиками кінця 

XVIII – початку XIX ст., від теорій так званого «інтуїтивізму» – напряму, що 

виник у філософському ідеалізмі епохи імперіалізму» [4, с.7]. Серед усього 

багатоманіття історичних форм філософського вчення про інтуїцію саме 

інтуїтивізм, з властивим йому «запереченням інтелектуальних методів пізнання 

та недовірою до здатності науки адекватно пізнавати дійсність» [4, с.7], 

виявився найбільш відповідним ідейному спрямуванню західноєвропейського 

модерну як «стилю епохи». Адже утвердження інтуїтивізму збіглося з кризою в 

філософії позитивізму, на основі якої й утвердилась антипозитивістськи 

налаштована західноєвропейська модерна культурна парадигма. 

Найбільш відомим теоретиком інтуїтивізму по праву вважається А.Бергсон, 

філософська система якого – логічне продовження традиції ірраціоналізму. 

Зокрема відзначається, що бергсонівське вчення про інтуїцію як про містичний 

акт осягнення дійсності слід розглядати в контексті поглиблення ірраціоналізму 
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А.Шопенгауера. Йдеться про визнання французьким філософом доцільності 

розмежування мистецької та наукової діяльностей, що її аргументовано 

здійснив А.Шопенгауер. Як відомо, німецький філософ критикував науку за її 

намагання створити раціоналізовану картину світу. Спираючись на описану ще 

І.Кантом антиномічну природу розуму, він стверджував, що будь-які спроби 

«тотальної раціоналізації» буття є безглуздими, і що лише діяльність науковця 

повністю детермінована природою рефлексивного пізнання, тоді як творчість 

митця – несвідома, не обмежена рефлексією щодо власних засадничих 

принципів. Звідси – намагання «вилучити» з мистецтва її осмислену складову. 

А.Шопенгауер був переконаний, що «поняття для мистецтва завжди безплідне 

<…> Сфера понять – наука» [282, c.64]. Він жодним чином не допускав 

можливої участі розуму в процесі художньої творчості: «розумний, оскільки він 

розумний, не може бути геніальним, а геній, оскільки він геніальний, не може 

бути розумним» [282, с.168]. Розумом можна осягнути лише явища дійсності. 

Втім, це не є справжньою метою художника. Справжній митець, зазначав 

А.Шопенгауер, прагне в кожній речі збагнути її ідею, а не її відношення до 

інших речей. Його не цікавить дійсність. Вона його не задовольняє, оскільки не 

здатна наповнити свідомість художника істиною життя. А.Шопенгауер 

позиціонує митця як того, хто знаходиться поза часом та простором. Адже 

мистецтво покликане «затримувати колесо часу <…> ідея – ось його об’єкт» 

[282, с.165]. Відповідно до його філософії, мистецтво є синонімом справжнього 

відношення до світу: лише художник може виразити в своєму творі сутність 

ідеї, лише художній твір спроможний відповісти на питання «що таке життя?».  

Розвиваючи філософські ідеї А.Шопенгауера, теоретики та практики 

західноєвропейського модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглядали розум і 

пов’язане з ним раціональне пізнання як інструмент деформації реальності. Про 

викривлену реальність писав й А.Бергсон. Намагаючись обґрунтувати свій 

ірраціоналізм, шляхом заперечення філософії Нового часу та подолання 

зумовленою нею прірви між суб’єктом та об’єктом пізнання, філософ 

констатував порушення висхідної цілісності буття. Свідомість, відновлюючи 
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втрачену цілісність буття, створювала лише ілюзорність цієї єдності. Бо, як 

зазначав А.Бергсон, внутрішня логіка буття не може бути осягнута зусиллями 

інтелекту. «Інтелект, – читаємо у філософа, – характеризується природнім 

нерозумінням життя» [15, с.183]. Він – інструмент, який сприймає дійсність 

розрізнено, як сукупність станів, із яких «кожен однорідний лише собі» [15, 

с.181]. Констатуючи обмеженість інтелектуального пізнання, його спроможність 

сприймати лише форми предметів, а не їх зміст, А.Бергсон розвиває ідею 

позбавленості інтелекту творчого начала. Читаємо з цього приводу: «[інтелект] 

лише копошиться у світі мертвих тіл, а все нове та живе проходить повз нього» 

[Цит. за: 49, с.82]. 

Постульована А.Бергсоном неспроможність інтелекту осягнути сутність 

буття пов’язана із його специфічним розумінням життя як творчого потоку змін, 

в основі якого лежить певний заряд життєвої енергії. Філософ був переконаний, 

що життя, як творчий процес, у жодному разі не може бути осягненим 

категоріями розуму. Звідси – критичне ставлення А.Бергсона до засад 

механістичного еволюціонізму, за його схильність розглядати розвиток як 

однолінійний рух від простіших форм до більш складних, де одні якості, за 

принципом примітивного причинно-наслідкового зв’язку, зумовлюють пoяву 

інших, та до теорій психологічного детермінізму. Критика останніх пов’язана з 

розумінням філософом cвідoмості як безперервно мінливої творчої реальності, в 

якій мислення «формує лише поверхневий шар, що підкорений потребам 

практики та соціального життя. Тоді як глибинний шар свідомості може бути 

осягнутий виключно зусиллями самоспостереження та інтуїції» [195, с.21]. 

Виступаючи проти механіцизму та догматичного раціоналізму, А.Бергсон 

протиставляє інтелекту інтуїцію, стверджуючи, що лише вона дає людині 

можливість збагнути буття у всій його повноті та цілісності. При цьому він 

визначає її як властивість «… людини переноситися всередину об’єкта, щоб 

злитися з тим, що є в ньому унікальним і, отже, невимовним» [13, с.1175]. 

Бергсонівська інтуїція, як вияв «інтелектуальної симпатії», дає можливість 

пізнавати все, що є зовнішнім відносно інтелекту: рух, зміна як така, життя, дух, 
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історія та абсолютне. Інтуїція – ніщо інше, як «високо розвинена форма 

інстинкту» [25, с.22]. 

Сьогодні з впевненістю можна стверджувати, що філософія інтуїтивізму 

А.Бергсона онтологічна за своїм характером. Адже його поняття «інтуїція» – це 

не стільки категорія мислення, скільки певна життєва сила, якою пройняті всі 

сфери буття. Інтуїція є виявом «життєвого пориву». Вона породжена самим 

життям і є первинною відносно інтелекту, який, на думку А.Бергсона, 

породжений людськими потребами. 

Для доведення існування інтуїтивного типу пізнання філософ звернувся до 

сфери естетичного, виокремлюючи особливий вид інтуїції – естетична інтуїція. 

А.Бергсон підкреслював, що лише естетична інтуїція дає людині можливість 

повною мірою схопити «задум життя», розкрити внутрішній зміст предметів. 

Винятковість естетичного пізнання зумовлює й виняткову роль художньої 

творчості та не менш виняткову роль художника, котрий реалізує творчий 

процес. Художник, на думку А.Бергсона, – це найдосконаліша істота, що 

користується не роздумами та узагальненнями, а все пізнає інтуїтивно. В його 

філософії діяльність митця розглядається не як усвідомлене відображення 

дійсності, а як створення засобами мистецтва самостійної системи, котра, 

формуючи «досконалий порядок», звеличується над ілюзорним порядком 

дійсності, яку пізнає інтелект. Художник повинен вміти відсторонюватися від 

зовнішнього світу та, занурившись в глибини свого духу, за допомогою 

внутрішнього спостереження втілювати в своїй творчості те, що закладено в 

ньому від природи у вигляді різного роду можливостей [139, с.47]. 

Ці положення філософії А.Бергсона стали висхідними для мистецьких 

практик Західної Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст. З їх допомогою тогочасні 

митці змогли обґрунтувати своє намагання створити самостійний художній 

порядок – систему, яка б не відображала зовнішню дійсність, а, навпаки, 

спростовуючи її, дозволяла б розглядaти буття в його глибинному існуванні. 

Саме під впливом ідей А.Бергсона вони проголосили антиреалістичну творчість 

новим способом світосприйняття. 
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Утвердження антиреалізму західноєвропейського модерну як «стилю 

епохи» пов’язано й з філософією Б.Кроче та його концептом «естетики як 

мистецтва експресії». Деякою мірою продовжуючи філософську лінію 

інтуїтивізму А.Бергсона, Б.Кроче зосередив свою увагу на питанні практичної 

реалізованості інтуїції, на її ролі в художній творчості. У меншій мірі, ніж 

А.Бергсона, його цікавила проблема сутнісного протиставлення інтуїції та 

інтелекту. Не було для нього характерним й бергсонівське визначення 

(позиціонування) митця як здобувача та носія інтуїтивного пізнання. Натомість 

Б.Кроче притримувався положення щодо «автономності інтуїтивного пізнання, 

якому не потрібен господар чи чужі очі» [Див.: 232]. Постульована ним 

формула «мистецтво є інтуїцією» слугує підтвердженням його прагнень 

означити мистецтво як особливу духовну реальність, у межах якої інтуїція – це 

не антипод науковому поняттю, а унікальна логіка розвитку художнього образу, 

якій не властиво інтелектуальне розрізнення між реальним та ірреальним. Як 

писав Б.Кроче, «в інтуїції реальне та ірреальне дані нерозрізнено, це цінність 

чистого образу, чиста ідеальність образу» [136, с.402]. 

Розглядаючи різні аспекти інтуїтивного пізнання, – його зв’язок з 

процесами сприйняття, відчуття, асоціації та уявлення, його часово-

просторовий вираз у художньому образі [Дет.: 137], – Б.Кроче доходить  

висновку про цілковиту тотожність інтуїції та художнього виразу (експресії). 

Читаємо з цього приводу: «він (Кроче) пов’язує нерозривним зв’язком 

пізнавальну можливість, якою є інтуїція (в філософській традиції розуміється як 

форма пізнання, безпосередньо пов’язана з суб’єктом), з домінуючим активним 

началом, яким є вираження (в філософській традиції розуміється як зовнішня 

демонстрація чогось). Щоб мати можливість оперувати такими визначеннями, 

він був змушений змінити традиційне значення цих термінів: інтуїція (яка для 

нього рівнозначна мистецтву) втрачає свою споглядальність та набуває 

значення дії, в той час як вираження (яке також ідентифікується з мистецтвом) 

не є простою демонстрацією. Іншими словами, інтуїтивний образ не існує без 

свого вираження (в мистецтві)» [Цит. за: 230, с.240]. 
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Утім, головна інтенція філософії інтуїтивізму Б.Кроче полягає не в розгляді 

інтуїтивного пізнання як первинного відносно інтелектуального, не в 

констатації незалежності творчої інтуїції від волі художника, не в схильності 

визначати інтуїцію через експресію, а в тому, що інтуїтивізм ученого – це 

продовження загальної лінії аісторизму кінця ХІХ – початку ХХ ст. Відомо, що 

своє критичне ставлення до принципу історичного визначення дійсності свого 

часу висловили Р.Вагнер, Ф.Ніцше, А.Шопенгауер. Наприклад, Ф.Ніцше, як 

найбільш запеклому борцю з міфологізмом «минулого», були не зрозумілими 

причини «історичної хвороби», яким страждало все ХІХ ст. На думку філософа, 

«передозування» минулим – найнебезпечніша хвороба, яка тільки могла 

спіткати людство в процесі його саморозвитку. Позаяк вона, позбавляючи життя 

спонтанності та динамічної імпульсивності, паралізує його, перетворює людей 

на епігонів минулих епох та культур [89, с.40]. Якщо історія стає предметом 

чистого, ніяк не пов’язаного з життям, пізнання, якщо вона неврівноважена 

творчою безпосередністю, то вона згубна, вона – смерть [192, с.168]. На цій 

підставі філософ вимагав відмовитися від історії заради того, що не є 

історичним – заради мистецтва. Він мріяв про час, коли можна буде, зайнявши 

надісторичну позицію, ставши осторонь від подій людської історії та 

викинувши з думок ідеї про маси, спрямувати всю увагу на тих гігантів, що 

рухають «колесо людської культури» вперед – надлюдей [89, с.40]. Утім, варто 

уточнити, що аісторизм Ф.Ніцше був спрямований не проти історії як такої, а 

проти характерних для позитивізму ХІХ ст. тенденцій її академізації, тобто 

намагань зробити з історії чисту науку дат і термінів, вилучивши з неї, подібно 

до філософії, усі метафізичні домішки. Філософ був переконаний, що до історії 

слід підходити тільки як до витвору мистецтва, бо лише за таких умов вона 

розкриває незбагненні таємниці людського життя. Такі думки Ф.Ніцше 

справили великий вплив як на західноєвропейську модерну культурну 

парадигму в цілому, так і на її національні інваріанти зокрема. 

Засади аісторизму Ф.Ніцше виявилися близькими й філософській системі 

Б.Кроче. Про це свідчать його критичні виступи щодо вульгарності ідеї 
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«універсальної історії». На думку філософа, «універсальна історія схожа на 

агрегат деякого числа хронік» [136, с.184]. Вона не є ні істинною, ні хибною. 

Вона не дає нічого, крім розуміння поверхневої упорядкованості хаосу. 

Натомість він, притримуючись загальної лінії ірраціоналізму, стверджував, що 

історія – автобіографічна. За кожною датою та подією приховане конкретне 

життя, на осягнення якого й має бути спрямована історична методологія. 

Враховуючи, що у Б.Кроче, як зазначав В.Асмус, історія підпадає під загальне 

поняття мистецтва [4, с.150], то історична методологія – це інтуїція в дії. 

У цілому можна стверджувати, що інтуїтивізм Б.Кроче, проголошуючи 

первинність і автономність інтуїції та підкреслюючи, що інтуїтивне знання є 

знанням особливого типу, репрезентував собою новий тип теорії інтуїції. У 

межах західноєвропейської модерної культурної парадигми його філософські 

ідеї були теоретизовані до рівня визнання мистецтва як особливої форми 

комунікації, котра, через відстороненість мистецтвa від фактів фiзичної 

реальності, його неутилітарність та позаморальність, слугує суб’єкту культури 

способом його самоідентифікації, відокремлення його індивідуального «Я» від 

зовнішнього середовища, віднаходження в його «Я» фактів існування Іншого. 

Філософ неодноразово наголошував, що мистецтво не є артефактом 

матеріального, воно – це, перш за все, вираження душі автора. Він писав: «… 

якщо твір мистецтва не виправдовує себе як вираз стану душі свого автора, то 

безглуздо шукати в ньому сенс» [Цит. за: 229]. Саме експресія душі автора, на 

думку Б.Кроче, є свідченням істинності буття, бо вона – відкриття царини 

чуттєвого, царини позасвідомих мотивів творчості (З.Фрейд), яка є первинною 

відносно будь-яких логічних схем інтелекту. 

Слід зазначити, що для практиків модерну було неважливо про яку саме 

інтуїцію йдеться: чи про естетичну, котра знімає дистанцію між спогляданням 

та тим, хто споглядає, а також між спогляданням та його об’єктом (А.Бергсон); 

чи про інтелектуальну, спрямовану на пізнання речей в їх цілісності 

(А.Шопенгауер); чи про художню, головним атрибутом якої є експресія, тобто 

об’єктивація вражень як у вербальній, так і невербальній формах (Б.Кроче); чи 
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про інтуїцію як метаморфозy дійсності (Ф.Ніцше) тощо. Адже вона, в будь-

якому своєму прояві, – первинна пізнавальна здатність людини, на основі якої 

світ розуміється як деякий «досконалий порядок», в якому творчість спрямована 

не на просте, поверхневе відтворення, а на постійне конструювання дійсності 

[99, с.229]. 

Неодмінним елементом творчого конструювання дійсності є процес 

«вчування», тобто проектування людиною своїх психоемоційних відчуттів та 

переживань безпосередньо на предмет споглядання [99, с.229]. У межах 

західноєвропейської модерної культурної парадигми теорія «вчування» 

представлена філософськими ідеями В.Воррінгера, В.Дільтея, Т.Ліппса та 

частково Е.Гуссерля. Наприклад, В.Дільтей був схильний розглядати 

«вчування» як герменевтичну методику пізнання, з допомогою якої ми осягаємо 

«чуттєве». Він неодноразово заявляв: «… природу ми пояснюємо, а душевне 

життя ми осягаємо» [Цит. за: 118, с.39]. 

Завдяки концепту «вчування» В.Дільтею вдалося провести чітку 

демаркаційну лінію між природничим та гуманітарним знанням [Дет.: 62]. 

Відомо, що постульована ним відмінність між природничим та гуманітарним 

знанням була детермінована як розбіжністю в їх предметах, так і несхожістю 

способів пізнання цих предметів та, відповідно, отриманого досвіду. При цьому 

особливість гуманітарних наук, або, як їх ще визначав В.Дільтей, «наук про 

дух», полягає в їх орієнтованості на принципову нероздільність суб’єкта та 

об’єкта, тобто на «вкоріненості» предмета пізнання в життєстверджувальні акти 

того, хто пізнає. Тому, коли філософ досліджував питання можливості 

гуманітарного знання як такого, він одночасно порушував і проблему 

можливості пізнання суб’єктом самого себе. У контексті цього, розроблений 

В.Дільтеєм концепт «вчування» слід визначати як методологію пізнання 

людиною самої себе, адже «вчування» – це проникнення в мотиви та ідеали 

людської життєдіяльності. Це можливість осягнути цілісність буття людини, 

унікальність її духовного світу. Попри те, що досвід «вчування» є досвідом 

«внутрішнього» пiзнання, вiн не є ізольованим процесом самопізнання. 
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«Вчування» наскрізно інтерсуб’єктивне, бо йдеться про ідентифікацію «Я» з 

Іншим, про перенесення на нього власних характеристик та про відшукання в 

Іншому схожих індивідуальному «Я» властивостей. 

За В.Дільтеєм, «вчування» є лише частиною значно ширшого за своїм 

змістом процесу «переживання», для якого, окрім перенесення психоемоційних 

відчуттів суб’єкта на об’єкт пізнання, характерно й рeконструкція, відтворення 

та інтерпретація цих відчуттів. Якщо природознавець всього лише споглядає 

свій предмет, то гуманітарій, шляхом «вчування», з необхідністю «переживає» 

свій предмет зсередини [Див.: 131]. Але, як зазначає Т.Карягіна, дільтеївське 

«переживання» – не елемент чи структура свідомості, а особливий зв’язок 

душевних процесів, спрямований на осягнення «живої реальності» [118, с.47]. У 

«переживанні» закладена основа того, що ми називаємо життям: спосіб 

«душевно-духовного буття конкретної людини, духовно-історична реальність, 

котра найбільш повно розкривається в художній творчості» [172, с.215]. Воно – 

його «початковий паросток, який разом з тим містить у собі закон формування 

самосвідомості» [Цит. за: 211, с.118]. 

«Вчування», як його розумів В.Дільтей, будучи основою «переживання» і, 

відповідно до дільтеївської схеми «переживання-вираження-розуміння», 

основою «розуміння» як такого, за своєю суттю не є виразoм емоційності. 

Воно – свідчення відношення, тобто «причетності» того, хто осягає, до того 

(чого), хто (що) осягається. Йдеться про найвищу форму розуміння, котра 

виявляє цілісність зв’язку між переживанням та життям, з якого воно виникає. 

Цей зв’язок, як підмічає Т.Жихарєва, реалізується в процедурі «перенесення-

себе-на-місце-іншого» [78, с.15], що, в термінології В.Дільтея, є виявом 

«повторного переживання». Звідси випливає, що дільтеївське «вчування» – 

джерело творчості. 

У межах західноєвропейської модерної культурної парадигми дільтеївська 

«причетність», що є наслідком «вчування», надає життю характеру цілісності та 

довершеності, котра детермінується цілісністю суб’єкта, що пізнає. 



81 

Поглиблення ідей В.Дільтея віднаходимо в теорії Т.Ліппса, котрий своїм 

розумінням сутності феномену «вчування» долає межі його приналежності до 

суто естетичних практик та визначaє його потенціал як культурфілософського 

явища. Адже «вчування» за Т.Ліппсом – це не лише механізм естетичного 

сприйняття, а й механізм пізнання Іншого та оточуючого світу в цілому [118, 

с.42]. Важливим моментом для філософії Т.Ліппса є те, що за точку відліку 

«вчування» філософ обирає індивідуальне «Я», або, як він згодом уточнить, 

«реальне Я». З цього приводу читаємо: «… вчування може відбуватися 

різноманітним способом, і воно може заповнювати об’єкт різним змістом, але 

його джерело завжди одне: мої власні душевні переживання» [150, с.377]. Цим 

твердженням філософ підкреслював, що процес «вчування», незалежно від його 

об’єкта, неодмінно продукує деяку надреальність, в якій існує лише суб’єкт та 

об’єкт, а будь-які реальні зв’язки чи практичні відношення вилучаються. 

Виявлена Т.Ліппсом надреальність – ніщо інше, як сфера мистецтва. Адже при 

«вчуванні» індивідуальне «Я», ідентифікуючи себе з предметом пізнання, 

посилює власну внутрішню активність, котра знаходить своє вираження в 

творчості [139, с.62]. 

Означення процесу «вчування» як основи творчості докорінно змінило 

традиційне для багатьох століть розуміння сутності мистецтва. Йдеться про 

появу феномену «мистецтво навиворіт», де першість належить не зовнішній 

дійсності, а унікальному внутрішньому світу «реального Я». Саме 

індивідуальність автора виявляється смислоформуючою основою мистецтва. 

Лише здійснена художником проекція власних відчуттів і переживань на 

предмети та явища зовнішнього світу визнається прихильниками теорії 

«вчування» як істинна сутність мистецтва. Це те, що експресіоністи з часом 

назвуть своєю головною мистецькою догмою, відповідно до якoї митець, 

естетично самовиражаючись, в об’єкт своєї твoрчості з необхідністю включає 

«внутрішній зміст» свого «Я», свої власні переживання, відчуття та острахи. 

Головна мета, яку переслідував Т.Ліппс, коли закладав основи теорії 

«вчування», – філософською мовою розкрити особливості процесу сприйняття.  
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І перше, що він робить, – чітко розмежовує три рівні сприйняття: чуттєве, 

внутрішнє та, власне, «вчування». Ці рівні відповідають трьом сферам пізнання: 

сфері речей, сфері «реального Я» та сфері інших «реальних Я». Читаємо з цього 

приводу: «… джерелом пізнання для сфери речей є чуттєве сприйняття, для 

себе – ретроспективне осягнення Я, а для сфери інших – виключно «вчування»» 

[149, с.213]. Детально аналізуючи кожну складову процесу сприйняття, надаючи 

йому як естетичний, так і культурфілософський контекст звучання, Т.Ліппс 

приходить до висновку, що саме процес «вчування» є основою основ людської 

життєдіяльності. Адже «вчування» у нього – особливий механізм означення та 

осмислення образів сприйняття, або, як слушно підкреслює Т.Карягіна, 

«додавання «внутрішнього» змісту в «зовнішні» об’єкти» [118, с.45], за 

допомогою якого формується уявлення про дійсність, про «реальне Я» та про 

життя як про цілісність, нерозривну єдність суб’єкта та об’єкта пізнання. 

Варто зазначити, що незважаючи на критику, якій була піддана теорія 

«вчування» Т.Ліппса за здійснену нею відверту психологізацію процесу 

пізнання (М.Бахтін, Л.Виготський, С.Ейзенштейн, І.Лапшин), вона мала низку 

важливих положень:  

1) теорія «вчування» Т.Ліппса вибудувана таким чином, що розуміння 

сутності «вчування» безпосередньо пов’язане з демонстрацією індивідуального 

«Я» в його перспективі на «Я-Іншого» (йдеться про єдність «реального Я» 

автора, котре необ’єктивоване, вільне від зв’язку з зовнішніми предметами, та 

«ідеального Я» глядача, котре не споглядається як об’єкт, а «переживається», 

причому безпосередньо [8, с.79]);  

2) при «вчуванні» «Я» автора постає як особливий суб’єкт художньої 

творчості, який розглядається Т.Ліппсом як «замкнена система, що сама з себе 

творить свій власний світ та насолоджується ним» [Цит. за: 8, с.81];  

3) теорія «вчування» Т.Ліппса орієнтована на осягнення життя як такого: 

«вчування», подібно до інтуїції, визнається ще однією методикою в процесі 

самоідентифікації суб’єкта культури;  
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4) культурфілософські ідеї Т.Ліппса логічно продовжили спільну для всієї 

західноєвропейської модерної культурної парадигми тенденцію брати за основу 

осягнення світу не об’єкт споглядання, котрий за фактом моделює пізнавальний 

процес, бо не дозволяє суб’єкту вийти за межі чуттєвої форми об’єкта, а суб’єкт, 

який завдяки «вчуванню» розпредмечує світ, тобто «переносить незалежне 

існування об’єкта в ракурс суб’єктивного засвоєння, переживання» [77, с.108]. 

Теорія «вчування» знайшла своє продовження в філософських працях 

В.Воррінгера. Передусім йдеться про його дисертаційне дослідження 

«Абстракція та вчування» («Abstraktion und Einfühlung», 1906 р.), де він 

розглядав «вчування» як класичний тип історичного самовизначення культури, 

котрому властиве милування натурою [Дет.: 43]. Поглиблюючи ідеї Т.Ліппса, 

В.Воррінгер стверджував, що «вчування» – це не лише один із способів 

осягнення дійсності, це також, на чому особливо наголошував З.Фрейд, і 

можливість насолодитися грою своїх життєвих сил, заглянути в бездну свого 

власного внутрішнього ірраціонального світу. Подібне «занурення в себе», 

шляхом «вчування», проявляється як вільна гра суб’єкта з самим собою, з тим 

змістом, який він вкладає в створені ним же образи [99, с.230]. 

В основі теорії «вчування» В.Воррінгера лежить розроблена філософом 

концепція «естетичної насолоди», котру мислитель визначав не як результат 

певних переживань, пов’язаних з об’єктом споглядання, а як сам процес 

переживання з властивим йому довільним маніпулюванням «відірваних від 

реального змісту формами предметів зовнішнього світу» [139, с.58]. Звідси – 

переконання В.Воррінгера, що реальна дійсність не може розглядатися як 

стимул художньої творчості. Адже дійсності як такої не існує. Не існує 

усталених причино-наслідкових зв’язків, які раніше детермінували людину. 

Зруйновані й традиційні суб’єктивно-об’єктивні відношення між світом та 

людною, а ті, що час від часу з’являються, фігурують як «пантеїстична довіра» 

[99, с.230]. Залишились лише поодинокі предмети та явища, естетична насолода 

якими – сфера компетенції волі, або, термінами А.Рігля, «волі до мистецтва». 
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Поглиблюючи естетичний волюнтаризм А.Рігля, В.Воррінгер приходить до 

висновку, що постійне прагнення людини самовизначитися не повинне 

зводитися до пізнання нею навколишньої дійсності. Первинним має стати 

індивідуальне «Я». Адже лише «Я» наділене вольовим імпульсом. Лише «Я» 

має здатність об’єктивувати свою волю. І лише «Я» володіє знанням про 

істинне мистецтво як мистецтво ідеї, що відмежоване від механічного 

копіювання дійсності. У концепції В.Воррінгера істинність мистецтва залежить 

від здатності суб’єкта створювати образи, що не пов’язані з реальністю. А, 

враховуючи, що при створенні цих образів «Я» керується лише своєю волею, то 

їх осягнення є нічим іншим, як досвідом «вчування», скерованим волею «Я» до 

самовираження [99, с.230]. 

Радикальною формою, що підкреслює загальне прагнення суб’єкта 

відмежуватися від дійсності, на думку В.Воррінгера, є абстрактне мистецтво – 

мистецтво «без оцінок та суджень». Це чиста форма, для якої не є суттєвим 

воління художника самовиразитися. Це дегуманізоване мистецтво, оскільки в 

ньому відсутні будь-які прояви людського. Це мистецтво «тріумфу над 

людським», головна мета якого, як зазначав Х.Ортега-і-Гассет, «не в тому, щоб 

намалювати щось абсолютно не схоже на людину, будинок або гору, а в тому, 

щоб намалювати людину, якнайменше схожу на саму себе» [201, с.251]. 

Прикладом подібного «витіснення» суб’єкта зі сфери естетичного, коли йдеться 

не тільки про відмежованість від зовнішнього світу, а й про нехтування 

художньої волі як такої, за В.Воррінгером, є мистецтво орнаменту. Мислитель 

неодноразово стверджував: «мистецтво розпочинається не з природних явищ, а 

з орнаментально-абстрактних форм» [Цит. за: 139, с.90]. Абстракція є 

первинною. Людина народжується в оточенні абстрактного та лише з часом 

вчиться його осягати, створювати йому подібне. 

Сьогодні, в ситуації постмодерності, подібні думки В.Воррінгера 

розглядаються як звичні. Проте на початку ХХ ст. вони були революційними, 

оскільки прямо суперечили традиційному науковому поясненню процесу 

людського пізнання: від чуттєвого сприйняття об’єктів зовнішнього світу до 



85 

його абстрактного конструювання. Утім, у контексті західноєвропейського 

модерну як «стилю епохи» теорія «вчування» В.Воррінгера цікава не його 

довільним трактуванням творчого процесу шляхом неаргументованої, як 

підкреслюють дослідники, підміни рівнів пізнавальної здатності людини. 

Цінність цієї теорії полягає в тому, що її першопочатковий засновок, – 

утвердження активної позиції суб’єкта споглядання, його природної схильності 

до вільної діяльності, котра має розглядатися як визначальна передумова 

художньої творчості [Дет.: 148], – дозволяє стверджувати: 1) лише суб’єктивний 

фактор художньої творчості спроможний перетворити певний об’єкт на витвір 

мистецтва; 2) мистецтво західноєвропейського модерну кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. не є формою відображення навколишньої реальності; 3) прекрасне в 

мистецтві та прекрасне в природі – різні явища [99, с.231]. Тобто в контексті 

науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної 

парадигми воррінгерівське «вчування» слід сприймати як свідчення появи 

якісно нової культурно-естетичної системи цінностей.  

Філософські ідеї теорії «вчування» відкривають її феноменологічну 

перспективу. Зокрема, Т.Ліппс та його найближче оточення учнів (М.Гайгер 

(M.Geiger), Й.Дауберт (J.Daubert), О.Пфендер (A.Pfänder), А.Райнах (А.Reinach)) 

багато в чому детермінували сутність феноменологічних постулат Е.Гуссерля. 

Так, від Т.Ліппса йде гуссерлівське розуміння «вчування» як способу 

феноменологічного пізнання Іншого. У своїх «Картезіанських медитаціях» (фр. 

«Méditations cartésiennes», 1931 р.), з посиланням на концепцію Т.Ліппса, він 

писав: «Я і моя культура є первинною відносно будь-якої іншої культури. 

Остання доступна для мене <…> лише за допомогою своєрідного досвіду 

«іншого», свого роду вчування в чуже для мене культурне людське 

співтовариство…» [57, с.172]. При цьому, на відміну від Т.Ліппса, Е.Гуссерль 

перебував на позиціях необхідності досліджувати «вчування» не як 

психологічний процес осягнення життя, а як конкретний науковий метод 

пізнання. 
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Слід зазначити, що феноменологія Е.Гуссерля, акумулюючи в собі основи 

теорії «вчування», безпосередньо пов’язуючи її з процесом самоідентифікації 

суб’єкта культури, дещо змінює акценти в розумінні сутності самого процесу 

ідентифікації. До висловлених Е.Гуссерлем ідей було прийнято вважати, що 

основа пізнання індивідуального «Я» – переживання, відчуття, емоції того, хто 

пізнає. Воно визнавалося первинним та істинним: «реальне Я», шляхом 

екстраполяції своїх відчуттів на «Я-Іншого», отримувало знання про нього як 

про «ідеальне Я», як про нeоб’єктивовану реальність зі схожими для «реального 

Я» мотивами життєствердження. Натомість Е.Гуссерль, поглиблюючи ідеї 

Е.Штейн (Е.Stein), котрі стосувалися питання специфіки даності 

індивідуальному «Я» відчутті Іншого, розпочинає з констатації того, що жодне 

«Я» не має знання про себе як про унікальну сутність. Він зазначав, що 

першопочатково «реальне Я» дане як «нечітка конкретність». Знання про нього, 

як про суб’єкта культури, як про трансцендентальне Ego, конструюється лише у 

взаємодії з «Я-Іншого» (Alter Ego). У феноменології Е.Штейн таке твердження 

звучить так: «… моє Я не індивідуалізується до зустрічі з Іншим, моя самість 

народжується в результаті цієї зустрічі, за контрастом з інакшостю Іншого» 

[304, с.38]. У своїх «Картезіанських медитаціях» Е.Гуссерль цей факт передав 

таким чином: «… аппрезентоване буття Іншого трансцендентує моє власне 

буття» [57, с.149]. Філософ намагався підкреслити, що при «вчуванні» важливу 

роль відіграє не лише індивідуальне «Я», але й «Я-Іншого», що 

самоідентифікація «Я» не може відбутися без «Я-Іншого». Кожного разу, коли 

вдається зрозуміти, що відбувається з Іншим, це розуміння неодмінно відкриває 

нові можливості осягнення мого власного життя. 

Модифікуючи теорію «вчування» Т.Ліппса, визначаючи індивідуальне «Я» 

та «Я-Іншого» як рівноправних учасників міжкультурної взаємодії, Е.Гуссерль 

обґрунтовує важливі як для самої феноменології в цілому, так і для науково-

теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної парадигми 

зокрема поняття «життєсвіт», «інтенційність» та «інтерсуб’єктивність», завдяки 

функціонуванню яких приходить розуміння того, що культурна дійсність є 
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динамічною взаємодією самодостатніх «Я», схильних до процесу 

самовизначення.  

Динамічність, мінливість, невизначеність, як визначальні характеристики 

модерного світосприйняття, про що писали інтуїтивісти та прихильники теорії 

«вчування», мали свої наслідки для екзистенції людини. Зокрема, С.К’єркегор 

писав про ситуацію абсурдності, в якій опинилася людина кінця ХІХ ст. Він 

зазначав, що це був час, коли старі цінності зводилися нанівець пануючою 

критикою раціоналізму, а поява нових лише посилювала світоглядний 

плюралізм. Подібні думки філософа сформулювали головну антиномію 

західноєвропейської модерної культурної парадигми – узгодження інтересів 

особистості з умовами її існування. 

Філософія С.К’єркегора виявилась прийнятною для представників 

західноєвропейського модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст. з причини його 

беззаперечного позиціонування людини центром свого вчення. Більше того, як 

зазначає І.Кулікова, у вченні філософа людина постає як цілком реальний 

суб’єкт, екзистенція якого є відображенням його внутрішнього, суб’єктивного 

життя [139, с.95]. Попри те, що С.К’єркегор певним чином ізолював людину, 

стверджуючи, що її головна мета – вивчення самої себе, що вона не мoже бути 

пізнана науково і що лише художник спроможний схопити її сутність, його 

екзистенціалізм все ж дозволив прихильникам модерну як «стилю епохи» 

теоретично обґрунтувати своє бачення людини як істоти, котра складається з 

алогічного мислення та позбавлених раціонального смислу дій. Окрім того, 

вони запозичили й С.К’єркегорове розуміння життя як процесу, що є гіршим за 

смерть. Читаємо з цього приводу: «… нам відомі найгірші нещастя, і 

насамперед, найголовніше з них – нещастя жити» [143, с.250]. Тобто життя, на 

їх думку, проходить, а інколи навіть і виникaє під «знаком смерті», який 

сприймається героями як нeвідворотність, як благо, як надійний захист від 

буденності життя. 

Екзистенціалізм С.К’єркегора, його спільність з ідеями А.Шопенгауера, є 

проявом песимізму в західноєвропейській модерній культурній парадигмі, 
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котрий, при всій життєстверджувальній філософії Ф.Ніцше, А.Бергсона, 

Б.Кроче, В.Дільтея, Т.Ліппса, В.Воррінгера та Е.Гуссерля, мав місце бути. Утім, 

цей «песимізм» був орієнтований на самовизначення суб’єкта культури: або він 

пасивно сприймає себе як істоту, далеку від всього оточуючого, позбавлену 

людських прив’язаностей та цілей в житті, будь-яких перспектив та надій на 

майбутнє [139, с.183], або, термінами Ф.Ніцше, стає активним «творцем свого 

життя». Розробляючи образ песимістичного героя модерну, С.К’єркегор писав: 

«… самотній, на себе самого покинутий, він стоїть посеред широкого світу; 

немає у нього ні теперішнього, де він би міг відпочити; ні минулого, за яким би 

він міг сумувати, оскільки його минуле ще не настало, ні майбутнього, на яке б 

він міг сподіватися, бо його майбутнє вже пройшло <...> весь світ протистоїть 

йому як якесь «Ти», з яким він перебуває в конфлікті; весь інший світ для нього 

є ніби окрема особистість, і ця особистість, цей нерозлучний та нав’язливий 

товариш йменується «нерозумінням» <...> у нього немає жодної пристрасті, не 

від того, що йому їх не вистачає, просто в одну і ту ж мить до кожної його 

пристрасті відразу виникає її протилежність; у нього ні на що немає часу, не 

тому, що час його зайнято чимось іншим, а тому, що у нього взагалі немає 

ніякого часу; він безсилий, не тому, що у нього немає ніяких сил, а тому, що 

його ж власна сила робить його безсилим…» [143, с.256]. 

Культурфілософські засади екзистенціалізму С.К’єркегора – це загальна 

атмосфера модерну як «стилю епохи». Так, замість того, щоб вирішувати 

засобами мистецтва значимі проблеми дійсності, митці модерну в своїх творах 

виражали власне нервове напруження, свій острах перед неусвідомленими, 

незрозумілими для них явищами оточуючого світу, свою беззахисність перед 

назріваючими конфліктами [139, с.95]. Більшість творів тогочасного мистецтва 

були позбавлені суспільного звучання. Натомість вони набували характеру 

відвертої драматичної безвиході. Поступово драматизм, душевна напруга, 

емоційна насиченість стали самоціллю практиків західноєвропейського модерну 

[Дет.: 83; 86]. 
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Відповідно до вчення С.К’єркегора, причина постійного відчуття людиною 

тривоги за свою екзистенцію, наслідком чого була поступова втрата мистецтвом 

своїх соціально-естетичних ідеалів, у «відчуженні особистості», наявності явних 

протиріч між інтересами особистості та умовами її існування. Звідси – 

прагнення модерністів зображувати всю навколишню дійсність як вороже 

людині середовище, як незрозумілий для неї хаос незмінного та нестійкого. 

Звідси, як зазначав К.Ясперс, тенденція більшості модерністів розглядати 

мистецтво як «потойбічний світ», у межах якого, «відволікаючись від 

буденності, забуваючи про реальність існування, людина відчуває таку свободу, 

перед обличчям якої, здається, на мить зникають всі турботи та цілі, радості та 

страждання» [292, с.365]. Поглиблюючи екзистенціалізм датського філософа, 

доповнюючи його релігійними мотивами, К.Ясперс не лише створив німецький 

варіант екзистенціалізму, котрий певним чином позначився на світоглядних 

засадах західноєвропейського модерну, але й більш чітко протиставив 

мистецтво реальності, зазначаючи, що остання є сферою інтересу будь-кого, але 

не художника, що творчість не повинна витрачати свої сили на опис мінливості 

буденного життя. Філософ переконував, що справжня мета мистецтва – 

слугувати засобом наближення людини до її «істинного буття». Читаємо з цього 

приводу: «… людина може звільнитися від тягот «реальності». Але заради цього 

вона має принести в жертву всі свої бажання, прагнення, прив’язаності, вона 

має відірватися від життя, піднятися над ним до межі життя та смерті. Це є 

«межова ситуація», досягнувши якої, людина здобуває свободу. Інколи це 

коштує їй власного життя. Звідси і песимізм, котрий відкидає право людини на 

щасливе земне життя» [139, с.113]. 

Позиціонування окремих положень «філософії песимізму», виразником 

якої є теорія «волюнтаризму» (А.Шопенгауер), «філософії життя» з її 

магістральними ідеями «бінарних начал культури» та «надлюдини» (Ф.Ніцше), 

філософії інтуїтивізму, смислотворче ядро якої – концепція «творчої інтуїції» 

(А.Бергсон, Б.Кроче), філософсько-естетичної теорії «вчування» (В.Воррінгер, 

Е.Гуссерль, В.Дільтей, Т.Ліппс) та екзистенціалізму, а точніше – ідеї 
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«абсурдності людського буття» (С.К’єркегор), як основи західноєвропейської 

модерної культурної парадигми, які визначили індивідуальне «Я» суб’єкта 

культури джерелом творчості, наголошуючи на тому, що мистецтво має бути 

орієнтованим не на відтворення фактів реальності, а на осягнення життя як 

такого, не означало, що проблема вияву психологічних мотивів художньої 

творчості вирішена. З’ясувалося, що замало поставити індивідуальне «Я» в 

центр творчості. Необхідно було встановити в чому унікальність цього «Я», 

чому саме воно, а не, приміром, колективне «Ми», визнавалося головним 

творцем та реципієнтом мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Звідси – 

популярність в межах науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми філософських ідей З.Фрейда, який вбачав 

джерело творчості в позасвідомому суб’єкта культури, в його «стриманості» 

культурними нормами [Див.: 268].  

Дослідження сутності науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми виявляє, що філософські ідеї психоаналізу 

З.Фрейда були затребуваними за декількома напрямками. По-перше, йдеться 

про розроблений філософом психоаналітичний метод патографії, котрий 

дозволяв угледіти доволі хиткий, але все ж прямий зв’язок між наявними 

патологічними відхиленнями в психіці художника та його манерою творчо 

самовиражатися. Це дало можливість З.Фрейду відновити інтерес до нетипових 

для культури початку ХІХ ст. понять: страх, провина, совість, покарання, 

приреченість тощо. Крім того, як зазначає Ю.Давидов, З.Фрейд завдяки методу 

патографії, драматизувавши сферу приватного життя, піднісши її до рівня 

античної трагедії, зняв табу з теми сексуальності [60, с.162]. І хоча він не був 

безпосереднім творцем цього методу, бо до появи його праць про Леонарда да 

Вінчі та Ф.Достоєвського патографія як літературний жанр мала майже 

столітню історію, саме його підхід заслуговує на увагу. Адже патографія, за 

З.Фрейдом, – філософська методика дослідження життя та творчості історичної 

особистості. Це своєрідна оцінка її досягнень, виходячи із знання про 

особливості її психологічного розвитку. 
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По-друге, здійснена З.Фрейдом топографія психічного («Воно» – «Я» – 

«Над-Я»), своїм прямим наслідком мала твердження, відповідно до якого 

джерелом творчості визнавалася динаміка бажань позасвідомого. Завдяки 

детальному аналізу взаємодії трьох «інстанцій» людської психіки філософ 

прийшов до важливого для науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми висновку про наявність явного антагонізму між 

агресивними імпульсами позасвідомого людини та культурою з її ідеалами і 

нормами. Остання, на думку З.Фрейда, ґрунтується виключно на відмові від 

задоволення бажань позасвідомого та існує лише за рахунок сублімованої 

енергії лібідо. І якщо спершу філософ був схильний критикувати культуру за 

тоталітаризм її окремих інститутів, то згодом акцент був перемішений на 

культуру як таку. У своїй відомій праці «Невдоволення культурою» («Das 

Unbehagen in der Kultur») З.Фрейд неодноразово наголошував, що будь-який 

прогрес у культурі – це зменшення людського щастя з причини обмеження 

можливостей реалізації її природних бажань. Єдине, що дозволяло людині хоч 

якось виразити інстинктивні потяги «Воно», – мистецтво. Зокрема, З.Фрейд, а за 

ним і більшість модерністів, був схильний розглядали художню творчість як 

свого роду схованку для людини, що відчула огиду до дійсності. З цього 

приводу читаємо: «… настає відсторонення від дійсності. Індивідуум поринає в 

більш задовольняючий світ фантазій» [Див.: 269], який створюється 

мистецтвом. Він є сублімацією всіх негативних факторів. «Якщо ворожа 

реальності особистість володіє психологічно загадковим для нас художнім 

даруванням, – писав З.Фрейд, – то вона може виражати свої фантазії не 

симптомами хвороби, а художніми творіннями, уникаючи тим самим неврозу та 

повертаючись обхідним шляхом до реальності» [Див.: 269]. 

Відповідно, по-третє, в теорії психоаналізу не існує чіткої межі між людьми 

здоровими та психічно хворими. Для практиків західноєвропейського модерну 

подібне означало можливість розглядати стан безумства як найбільш 

перспективний для творчої самореалізації. Митці модерну навіть практикували 

«розумову гімнастику» для стимулювання стану безумства. Занурюючись в 
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глибини підcвідомого, вони створювали aлогічні та не зрозумілі для більшості 

людей твори, що визнавалися ними як зразки справжньої художньої творчості. 

Отже, як можна зробити висновок, головна мета, яку переслідував З.Фрейд, 

коли звертався до сфери мистецтва, – за допомогою психоаналізу поглибити 

знання про психологію художньої творчості. 

Дослідження особливостей західноєвропейської модерної культурної 

парадигми, науково-теоретичний дискурс якої формувалася з врахуванням як 

філософських ідей ірраціоналізму, так і теоретичних положень відомих 

культурфілософів того часу (М.Бердяєв [16], А.Вебер [29], Г.Зіммель [106], 

А.Швейцер [281], О.Шпенглер та інші), не може вважатися об’єктивним без 

розгляду її мистецької практики. І хоча модерн як «стиль епохи», на відміну від 

модернізму, був реалізований в усіх сферах художньої творчості, найбільше 

його вплив позначився на літературному процесі. Саме література кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., на думку більшості науковців, чітко засвідчила, що головна 

причина утвердження модерної культурної парадигми – криза гуманістичного 

наративу, котрий, маючи безсумнівний авторитет протягом багатьох віків, на 

межі ХІХ – ХХ ст. поступово відходив в історичне минуле [Див.: 59; 97]. Саме 

завдяки дослідженню тогочасної літератури стає зрозуміло, що «<…> на зламі 

ХІХ і ХХ ст. не просто відбулася зміна [мистецьких] напрямів, а розпочався 

глибинний переворот, за своїми масштабами й наслідками рівний переворотам 

на переході від античності до середньовіччя й від середньовіччя до Нового часу. 

Йдеться про творення нових парадигм художнього мислення та нових структур 

творчості» [187, с.44]. 

Науково-теоретичний дискурс західноєвропейського модерну кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. визначив основні постулати тогочасного мистецтва, серед яких 

виокремлюємо: індивідуалізм, антиреалізм, антиінтелектуалізм, естетизм, 

символізм, екзистенціалізм, песимізм, психологізм, віталізм, емоційність, 

парадоксальність, дискусійність тощо. Що характерно, жодний із цих 

постулатів не є наслідком впливу якоїсь однієї філософської системи. Досить 

складно виявити вплив конкретного філософа на творчість окремо взятого 
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письменника. Винятком може бути хіба що філософія Ф.Ніцше, мотиви якої 

віднаходимо в літературній творчості Андрія Бєлого, О.Блока, М.Булгакова, 

М.Вороного, Ф.Достоєвського, Т.Драйзера (T.Dreiser), М.Євшана, Г.Ібсена, 

Р.Кіплінга, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, Джека Лондона, Д.Лоуренса 

(D.Lawrence), Т.Манна, Д.Мережковського, М.Сріблянського, Є.Трубецького, 

О.Вайлда (O.Wilde), Г.Веллса (H.Wells), Лесі Українки, Т.Харді (T.Hardy), 

Є.Якобсена та інших. Тому, коли постає питання про зв’язок теоретичних засад 

західноєвропейської модерної культурної парадигми з її літературною 

практикою, то, з точки зору методології, коректніше аналізувати не творчість 

конкретного письменника, а його ідейну приналежність до літературних віянь 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., – імпресіонізм, символізм, експресіонізм, 

неоромантизм та характерний лише для західноєвропейського культурного 

простору «естетизм». Причина в тому, що теоретичні засади модерну настільки 

були між собою пов’язані, що «розірвати» їх та «помістити» в творчість 

окремих письменників неможливо об’єктивно. Тоді як літературні напрями 

зберігали цілісність філософських ідей модерну. Приміром, коли ми говоримо 

про символізм і визначаємо, що його філософською основою були ідеї 

А.Бергсона, Ф.Ніцше, А.Шопенгауера та окремі положення «естетики 

песимізму» Е.Гартмана, то важливим виявляється не стільки конкретика імен, 

скільки спільна ідейна спрямованість представників цього напряму. Відповідно, 

називаючи Ш.Бодлера, В.Брюсова, П.Валері, П.Верлена (P.Verlaine), Е.Верхарна 

(Е.Verhaeren), В.Еміля, Г.Ібсена, С.Малларме (S.Mallarmе), М.Метерлінка 

(М.Maeterlinck) (мотиви символізму якого віднаходимо в творчості Ю.Кміта, 

О.Кобилянської, М.Коцюбинського, С.Пшибишевського, В.Стефаника, Лесі 

Українки, І.Франка, М.Яцкова), А.Рембо (A.Rimbaud), Р.Рільке (творчість якого 

вплинула на О.Луцького та Ю.Клена), Ж.Мореаса (J.Morеas), О.Вайлда 

представниками символізму, передбачаємо, що їх творчість детермінована 

головними ідеями символізму: зображення незбагненної сутності життя, його 

потаємних і навіть містичних рушіїв; розуміння символу як найдосконалішого 

втілення ідей, спрямованих на осягнення метафізичного світу «інобуття»; 
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вираження вищого духовного смислу світу, що робить головним об’єктом 

творчості не дійсність, а вічність; переосмислення старих та формування нових 

міфів тощо. А оскільки самі ідеї символізму обумовлені конкретними 

філософськими системами, то припускаємо їх безпосередній вплив на творчість 

представників цього напряму. 

К.Бальмонт, І.Бунін, П.Верлен, К.Гамсун (K.Hamsun), Гуго фон 

Гофмансталь (Hugo von Hofmannsthal), Едмонд де Гонкур (Edmond de Goncourt) 

та Жуль де Гонкур (Jules de Goncourt), Г.Джеймс (H.James), Н.Кобринська, 

Джозеф Конрад, М.Коцюбинський, Ж.Лагорф, Г.Михайличенко, Гі де Мопассан 

(Guy de Maupassant), Є.Плужник, Д.Россетті (D.Rossetti), В.Стефаник, 

Р.Стівенсон (R.Stevenson), Ю.Тувім (J.Tuwim), С.Цвейг (S.Zweig), 

М.Черемшина, М.Яцків та інші, дотримуючись у своїй творчості головних 

настанов імпресіоністичного слова, – перехід від об’єктивного відтворення до 

суб’єктивного зображення мінливих вражень автора; відсутність чітко заданої 

сюжетної лінії; порушення принципів історичного відбору матеріалів; 

розгалуженість відчуттів героя, що як alter Ego aвтора реагує на мінливість 

оточуючої дійсності, – протестуючи проти надмірної залежності мистецтва від 

реального життя, засвідчили свою спільність із філософськими ідеями 

інтуїтивізму, теорією «вчування», «волюнтаризмом» А.Шопенгауера та 

концепцією «надлюдини» Ф.Ніцше. 

Літературна творчість Західної Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

формувалася як під впливом філософських ідей ірраціоналізму, так і з 

врахуванням власних закономірностей розвитку. Йдеться про критику 

натуралізму та реалізму як методів літературного самовираження. Звідси – 

поява неоромантизму та «естетизму», для яких властиво не лише спільне для 

всього модерну як «стилю епохи» акцентування на неповторності людської 

душі, але й унікальне прагнення утвердити її красу. 

Досліджуючи творчість західноєвропейських неоромантиків (Ж.Верн, 

Е.Войнич (E.Voynich), Г.Гауптман (мотиви його творчості віднаходимо в 

літературних працях М.Вороного, О.Кобилянської, Лесі Українки), Г.Ібсен, 
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Р.Кіплінг, А.Конан-Дойл, Джозеф Конрад, Т.Осьмачка, Е.Ростан (E.Rostand), 

Р.Сабатіні, Р.Стівенсон та інших), бачимо, що в основі їхньої методології слова 

лежать ідеї «філософії життя» Ф.Ніцше, екзистенціалізму С.К’єркегора, 

психоаналізу З.Фрейда та інтуїтивізму Б.Кроче. Спираючись на концепції цих 

філософів, неоромантики разом з тим визначили, що втеча в світ мистецтва 

жодним чином не допомагає людині впоратися з «тяготами реальності». 

Протестуючи проти «огиди буденного», вони переконували, що єдиний шлях 

порятунку людини – це, «витворивши з себе героя», протистояти всім 

випробуванням долі. Ось чому літературні твори неоромантиків перенасичені 

пригодами, небезпечними ситуаціями, нетиповими проблемами, рішення яких 

потребує мужності, витримки та тонкої аналітичності.  

«Естетизм», який виник як реакція на вікторіанську мораль, філософію 

позитивізму та еволюціонізм Ч.Дарвіна, більшою мірою характеризує 

культурний простір Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Головними теоретиками 

цього напряму вважають О.Вайлда, В.Пейтера (W.Pater) та Дж.Раскіна 

(J.Ruskin). Їх творчість була орієнтована на утвердження ідеї «мистецтво заради 

мистецтва», відповідно до якої краса визнається вищою категорію, вона стоїть 

понад добром і злом, лише завдяки їй людина досягає істинного щастя. 

Притримуючись цих положень, представники «естетизму»: М.Арнольд, 

О.Бьордслі (A.Beardsley), Дж.Девідсон, Е.Доусон (E.Dowson), Дж.Мур, 

А.Саймонс (A.Symons), А.Суінберн (A.Swinburne), Д.Россетті (D.Rossetti), 

О.Вайлд та інші, – засвідчили свою прихильність філософським ідеям 

В.Воррінгера, Б.Кроче, Т.Ліппса, Ф.Ніцше та А.Шопенгауера. 

Під безпосереднім впливом екзистенціалізму С.К’єркегора та К.Ясперса, 

психоаналізу З.Фрейда, «філософії життя» Ф.Ніцше та «філософії переживання» 

В.Дільтея, «волюнтаризму» А.Шопенгауера, теорії «вчування» В.Воррінгера та 

Т.Ліппса сформувався такий літературний напрям, як експресіонізм, котрий за 

своїми характеристиками є «проміжним» між західноєвропейським модерном як 

«стилем епохи» та модернізмом як напрямом в мистецтві. Спираючись на 

уявлення про світ як про хаотичну систему, якою керують «непізнані сили», 
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прихильні до ідей експресіонізму Л.Андреєв, Г.Бенн, В.Берент, Й.Бехер 

(J.Becher), Р.Вайнер (R.Weiner), Г.Гейм (G.Heym), Є.Зам’ятін, Г.Кайзер, 

Ф.Кафка, А.Кубін, Г.Мейрінк (G.Meyrink), О.Мірбо (O.Mirbeau), Т.Мічінські 

(T.Miciński), Л.Перуц (L.Perutz), С.Пшибишевський, В.Стефаник, О.Турянський, 

А.Франс, К.Хіллер (K.Hiller), К.Чапек, М.Яцків та інші переконували, що 

істинним буттям наділений лише внутрішній світ людини, її почуття та думки. 

Відтак, поставивши в центр уваги неповторність людської душі, вони були 

перейняті проблемою адекватного вираження всіх її хвилювань та сподівань. З 

часом це прагнення переросло в «гонитву за методом», де яскравість, 

грандіозність образів, порушення пропорцій, надмірна напруженість, 

парадоксальна гротескність та фантастичність, як характеристики літературного 

слова, «витіснили» людину з поля зору експресіоністів, тим самим наблизивши 

цей напрям до мистецьких віянь модернізму. 

Як висновок зазначимо, що здійснений в межах цього розділу аналіз 

особливостей науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної 

культурної парадигми дозволяє стверджувати про її об’єктивний характер. 

Вона – конкретна програма з перезавантаження культури кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., зміст та обсяг якої засвідчив про ідейну цілісність тогочасної культури, 

про її загальну орієнтованість на пошук нових ідеалів, які б могли повернути 

людині сенс її існування, відновити колись втрачену людиною здатність 

розрізняти добро та зло, вирвати її з кайданів суспільного прогресу, в яких 

людина, втрачаючи свою індивідуальність, перетворювалася на бездумний 

об’єкт ідеологічного маніпулювання [84, с.15]. 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕРНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

 

3.1. «Ранній» український «модернізм» у пошуках нового творчого методу 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – період бурхливого оновлення культурно-

національного життя українців. Актуалізуючи відмову від засад реалістичного 

мистецтва та апелюючи до людських почуттів, до культурного надбання 

минулих років, до специфічних форм авторського світогляду, він засвідчив 

зміну філософсько-естетичних основ творчості. Це, звісно, позначилося на 

інтенціональності «раннього» українського «модернізму». Нагадаймо, що 

феномен «вітчизняного «раннього» «модернізму»», який датується кінцем 

ХІХ ст. (наприклад, М.Ільницький вважав його початком 1896 рік, пов’язуючи 

цю дату з публікацією знакових для вітчизняної культури творів «Блакитна 

троянда» Лесі Українки, «Зів’яле листя» І.Франка, «Царівна» О.Кобилянської), 

в межах цього дослідження розглядається не з позицій часово-просторових 

конотацій, а з позицій світоглядної еволюції, що її зазнавав кожний 

письменник-модерніст. Об’єктом дослідження є не стільки конкретні дати та 

події, котрі в сутності «заганяють» дослідження в жорсткі рамки фактів, 

вилучаючи з поля зору контекстуальність, як ті кардинальні переорієнтації на 

інші, некласичнi принципи художнього осягнення дійсності, що відбулися у 

світосприйнятті митців періоду fin de siècle. Тому, вживаючи прикметник 

«ранній», в першу чергу, маємо на увазі роки пошуку модерністами власного 

творчого методу, який би в повній мірі розкривав особливості модерністського 

світогляду. 

Ранньомодерний етап у розвитку вітчизняної культури кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. у багатьох відношеннях є унікальним предметом наукового дослідження. 

Жвава дискусія щодо виявлення його особливостей розгорнулася на сторінках 

численних наукових статей та монографій, що належать авторству таких 

науковців, як Г.Грабович, Т.Гундорова, М.Ільницький, О.Ільницький [295], 
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Л.Миронюк [177], М.Моклиця, В.Моренець, Д.Наливайко, Т.Огнєва [196], 

С.Павличко, Я.Поліщук, Д.Струк [305], М.Тарнавський [306] та інші. 

Найбільш прихильною до феномену ««раннього» «модернізму»» у 

вітчизняній науці є Т.Гундорова, в центрі наукових пошуків якої стоїть питання 

його орієнтованості на тенденції західноєвропейського декадансу. При цьому, 

як наголошує дослідниця, «поняття [ранній модернізм] не означає незрілості, 

його вжито на позначення різних типів модернізму. <…> Ранній модернізм… 

формується на основі поліморфної образності символізму, неоромантизму, 

імпресіонізму» [55, с.37]. В той же час Б.Бойчук, дискутуючи з Т.Гундоровою, 

вважав можливим проведення розмежування на «ранній» та «справжній» 

(«зрілий») модернізм лише на підставі визнання того, що «ранній» модернізм – 

це дискурс про модернізм, тоді як «справжній» («зрілий») – це, власне, сам 

модернізм. Відповідаючи на питання, «чи існував український «ранній» 

«модернізм» у період fin de siècle?», він категорично заявив: «… на мою думку, 

не існував. Крім єдиного Яцкова, не було в той час справжніх модерністів, не 

було модерністських літературних творів, ні художніх картин, ні музичних 

творів (про театральні режисури нема що й говорити, треба чекати на добу 

Курбаса). Але існувала в той час динамічна дискусія про модернізм 

(наголошую, про модернізм, не модерністський дискурс, який вимагає 

модернізму, тобто модерністських творів). Ця дискусія відіграла величезну 

роль, бо підготувала ґрунт для «справжнього» модернізму. <…> [чи існувала 

доба «справжнього» модернізму в українські літературі, музиці, мистецтві й 

театрі?] … Існувала, і дуже потужна – від кінця 10-х до початку 40-х років 

минулого століття. В прозі її творили (дещо раніше) Яцків (символізм, 

декаданс), Коцюбинський (імпресіонізм), Стефаник (експресіонізм) та згодом 

ціла плеяда письменників 20-х років. У поезії «справжній» модернізм творили 

поети-модерністи кінця 10-х – 20-х років; у мистецтві творили його авангардисти 

20-х років, у театрі – березілівці. <…> він був «справжнім» і міг стояти vis-a-vis 

з європейським модерном» [21, с.35]. 
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Зауваження Б.Бойчука щодо «раннього» українського «модернізму» як 

загального «дискурсу про модернізм» є правомірними, особливо якщо брати до 

уваги надто суперечливий процес утвердження нових філософсько-естетичних 

вартостей в культурному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Йдеться 

про одну із характерних особливостей українського «модернізму»: його 

постійну конфронтацію з панівною протягом тривалого часу народницько-

позитивістською догматикою, що за своєю суттю була консервативною та 

вороже налаштованою до будь-якого новаторства. У результаті подібної 

конфронтації спостерігався «розкол» у середовищі діячів української культури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Адже, з одного боку, вони прагнули до 

самовизначення, самозбереження на засадах національної окремішності (це 

було головною ідеєю народницької ідеології), а з іншого – до модернізації 

культури, до пошуку шляхів її виходу у європейський культурний простір (таке 

прагнення формувало ідейну програму модерністів). 

Питання «протистояння» народницького і модерністського світоглядів 

багато в чому є не лише питанням виявлення характерних особливостей двох 

моделей світосприйняття, але й питанням доцільності виокремлення 

модерністського дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ ст. в окрему метамову 

культурної самосвідомості, для якої характерне функціонування нових 

гносеологічних та аксіологічних орієнтацій суб’єкта культури. Адже будь-яке 

протистояння передбачає, що на зміну однієї концепції приходить принципово 

інша. І якщо С.Павличко перебувала на позиціях радикального протиставлення 

систем філософсько-естетичних координат українського народництва і 

літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст., то Т.Гундорова схилялася 

до думки, що останній не запропонував нічого принципово нового для 

тогочасної вітчизняної культури [91, c.31]. Таке твердження дослідниці не слід 

сприймати як демонстрацію меншовартості українського «модернізму» 

відносно вікової традиції народництва. Навпаки, ним учена намагалася 

підкреслити, що, незважаючи на різну методологію, українське народництво і 

«модернізм» – цілком співвідносні між собою культурні традиції. Адже їх 
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цікавила одна й та ж проблема – культурно-національна самоідентифікація 

українського народу. Звідси – характерне для культуротворчих процесів 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. доволі часте поєднання естетики модерного 

індивідуалізму з елементами народницького патріотизму. 

Разом з тим не можна нехтувати тією обставиною, що українському 

«модернізму» все ж вдалося привнести якісні зміни у світовідчуття українців 

періоду fin de siècle. Йдеться про «естетичну революцію», що її здійснили 

модерністи, утвердивши символізм художнього мислення та визначивши 

індивідуально-неповторні візії світу як надзавдання модерного мистецтва [Дет.: 

95]. Така революція не була властивою вітчизняній народницькій традиції. Бо, 

на відмінну від літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст., в її основі 

було не індивідуально-естетичне осягнення дійсності, а етичне підпорядкування 

імперативам колективного «Ми». 

У загальному «народництво» можна позиціонувати як фундаментальне 

поняття української культури другої половини ХІХ ст. в цілому та літератури 

зокрема, що, за визначенням Л.Дорошко, містить у собі широке коло 

характеристик: по-перше, народництво є політичною ідеологію; по-друге, 

народництво є способом художнього існування літератури, стилем або 

системою стилів; по-третє, народництво є способом теоретичного осмислення 

феномену культури, формою її критики, культурним дискурсом [67, c.215]. 

Подібне різноманіття ідейного наповнення народництва є цілком закономірним. 

Воно обумовлене тим історичним шляхом, що його пройшло це явище, перш 

ніж з’явилося у вітчизняній культурі. Адже, як відомо, в той час на теренах 

України поширеним було поняття «народолюбство». Приміром, його 

використовували київські «громадівці» в листуваннях з однодумцями Галичини. 

Ним також користувався один із ідеологів українського національного руху 

П.Куліш. 

За свідченнями С.Світленко, поняття «народництво» в українську культуру 

прийшло з російської традиції. Саме там, на початку 1860-х, серед російських 

демократів вперше почало функціонувати поняття «народництво», під яким 
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розуміли демократично налаштованих, схильних до реформаторства людей, 

симпатиків народу [233, c.43]. Трансформація народництва в літературознавчий 

феномен також відбулося в середовищі російської інтелігенції. Не останню роль 

в ній відіграла критична школа М.Добролюбова, яка виробила власну формулу 

розуміння літератури: 1) вона є служницею народних інтересів: «[література] 

мусить жити інтересами дня, мусить їх ловити, відчути та репродукувати в 

белетристичній чи поетичній формі» [74, c.302]; 2) вона утилітарна, оскільки 

спроможна лише відображати життя: «література не має діяльного значення, 

вона лиш або вказує на те, що треба зробити, або зображує те, що робиться чи 

вже зробилося. <…> [Її] роль суто пасивна, обмежується репродукцією сирого 

життєвого матеріалу» [74, c.304]; 3) вона позбавлена цінності критичного 

мислення: «літературі судилася роль репортера газетного, який мусить знати 

все, що діється в цілім місті, щоб інформувати публіку… а добродій критик 

[лише] провіряє факти, доставлені репортером, сортує їх. Він дивиться, чи факт 

правдивий, а відтак пояснює ті потреби дійсного життя, які цей факт 

спричинили» [74, c.304] тощо. 

Можливість функціонування поняття «народництва» в культурному 

просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. необхідно розуміти як процес 

ототожнення російського «народництва» та українського «народолюбства». 

Першість тут належить С.Єфремову. Про його роль в адаптації російської 

народницької традиції до реалій тогочасної української культури писав 

М.Євшан. Зокрема, він був схильний позиціонувати С.Єфремова як «типового, 

смирно-побожного простачка школи Добролюбова» [74, c.305], котрий зберігає 

ідею літератури як виразника народних інтересів. 

Якщо абстрагуватися від проблем термінології, типології чи історіографії 

українського народництва та звернути увагу на саму семантику народницько-

модерністського дискурсу, то помітимо, що народництво часто потрапляло в 

поле критики. Головним чином йшлося про можливість «модернізму» подолати 

систему «старої» традиційності, що тривалий час була панівною в українській 

культурі. У цьому сенсі варто згадати Лесю Українку, котра вперше в історії 
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української культури заговорила про антагонізм українського народництва та 

літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст. Більшість її літературно-

критичних статей ознаменували собою відверту візію ідей народництва. 

Зокрема, стаття «Малоруські письменники на Буковині» (1900 р.) демонструє 

чітку позицію авторки щодо необхідності відмежування народницької системи 

цінностей, заснованих на принципах моралізму та утилітарності, від нових 

пріоритетів модерних письменників, які своїми творами засвідчили зміну основ 

художньої творчості [Дет.: 260]. 

Літературно-критичні пошуки Лесі України поклали початок так званій 

«антинародницькій реакції» в українській культурі в цілому та літературі 

зокрема [239, c.48]. Через недосяжність та некоректність багатьoх суспільних 

ідеалів, неспроможність жодних наперед визначених форм суспільного устрою 

зняти суперечливість та внутрішню конфліктність людського буття на межі 

століть спостерігалася скептична переоцінка ідеалів народно-духовної 

всеєдності та соціального братерства. Антинародницькі настрої поширювалися 

й у надрах самого народництва. Як зазначав М.Зеров, українські поети кінця  

90-х років ХІХ ст. «вперше відчули весь жах старого українського 

сентименталізму в ліриці, того штучного та присолодженого стилю, що став 

ніби обов’язковим, всю застарілість наївних побивань над селянською недолею, 

всю непотрібність безсилих та безтемпераментних переспівів політичної музи 

Шевченка» [105, c.324]. 

Кризу народницького світогляду в українській культурі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., про що так багато писала Леся Українка, певною мірою 

виправдовуючи своє тяжіння до західноєвропейського модерну як «стилю 

епохи», слід пов’язувати 1) з обмеженістю етичних імперативів, які 

реалізовувались як література «про народ» та література «для народу»; 2) з 

відходом письменників від застарілих форм самореалізації епохи реалізму та 

натуралізму; 3) з поширенням поглядів на літературу як естетичну самоцінність, 

вільну від впливу будь-якої ідеології; 4) з відкриттям естетичного простору для 

формування думок у населення тощо. Усі ці нюанси сформували базис нового 
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творчого методу вітчизняного «модернізму», орієнтованого на переосмислення 

ролі мистецтва та художньої творчості в процесі самоідентифікації як окремо 

взятої людини, так і культури в цілому. 

Боротьбу за естетизацію дійсності, яку розпочали вітчизняні модерністи, не 

варто сприймати як боротьбу проти традиції, в чому їх часто звинувачували 

народники. Останніх, зокрема, «непокоїла рафінована культура [модерну], яка із 

шокуючою швидкістю відкидала давно утверджені ідеали, стаючи на шлях 

«сумнівної» та «хворобливої», за їх переконанням, моди: авторитет розуму 

заступався владою інтуїції; простота та ємність думки – символізацією та 

«тиранією асоціації»; гуманістичне прагнення вселюдського блага – ідеологією 

крайнього індивідуалізму» [110, c.19]. Навпаки, студіюючи Г.Сковороду, 

Т.Шевченка, І.Нечуя-Левицького, П.Куліша, І.Франка, молоді письменники-

модерністи прагнули відшукати в українській літературі попередніх епох 

підґрунтя своїх ідейно-естетичних переконань [67, c.230 – 231]. Вони виступали 

за необхідність налагодження діалогу між «старою» і «новою» літературою. 

Поділяючи позицію Ф.Куммера стосовно того, що «нова генерація дає себе 

пізнати перше всього через попередника» [140, c.617], вітчизняні модерністи не 

бажали вилучати зі свого творчого арсеналу етнографічних елементів. З цієї 

причини вони неодноразово зверталися до українського фольклору як до 

джерела одвічних цінностей культурного розвитку. Підтверджуючи прагнення 

модерністів залишатися в лоні вітчизняної традиції, Г.Штонь писав: «Леся 

Українка як автор, при тому автор модерністичного вишколу й кшталту, могла в 

пошуках матеріалу, для втілення того чи того задуму, звертатися до будь-яких 

часів, але не могла вибути з історичного художнього часу, де фольклор любили, 

вивчали» [284, c.8]. Якщо детально проаналізувати відношення українських 

модерністів до культурних надбань минулого, то стає зрозуміло, що в дійсності 

вони протистояли лишень тенденції неглибинного відтворення традиції, котре 

проявлялося в суто декоративному способі зображення народного життя. 

Утвердження «модернізму» в українській культурі, перш за все, означало 

пріоритет мистецтва над мораллю, історією та реальністю [202, c.27]. Постаючи 
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як особлива форма комунікації, модерністська образність була позбавлена ознак 

наслідуваності. Вона мала характер конструктивно-творчої системи, у межах 

якої, подібно до західноєвропейського модерну як «стилю епохи», реальний світ 

утратив свою першість. А оскільки головна увага була зосереджена на грі уяви, 

то вітчизняний «модернізм» ідентифікував себе не з раціоналізмом 

просвітницького характеру, а з «чистою творчістю» [125, c.30]. 

До характеристик вітчизняного «модернізму» можна віднести його 

західноєвропейське коріння. Простежуючи загальний процес «входження» 

західноєвропейських тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст. у культурний 

простір тогочасної України, можна помітити, як наша культура поступово 

позбувалася замкненості, одноманітності мистецьких практик, як в ній 

з’являлися мотиви самокритичності й самоіронії. І якщо модерністи з легкістю 

відмовилися від звичної народництву давно відпрацьованої риторики, від 

зрозумілих кліше та старих кyльтурних героїв, які змушували їх повторювати 

застарілі істини, тим самим заважаючи загальному культурному поступу 

України, то адепти народництва, з їхнім плеканням власного «культурного 

нарцисизму» (С.Павличко), або не усвідомлювали, або навмисно не бажали 

визнавати перспективність модернізму.  

Слід зазначити, що провоковані модерністами зміни, в першу чергу, 

стосувалися внутрішньо-психологічного виміру буття, що, звісно, позначилося 

на загальній моделі культурної самоідентичності українського народу.  

Зважаючи на історію вітчизняної культури [Дет.: 35; 167; 249], «модернізм» 

трактувався його прихильниками як єдино можливий у ті роки перехід 

українського письменства в «нову» якість, де головним було увага до 

естетичних вартостей, рішуча вимога незаангажованості мистецтва та 

утвердження права митця творити за законами краси й художньої довершеності. 

Він був спрямований на відстоювання пріоритету індивідуального над 

колективним, прав особистості, а не абстрактних інтересів суспільства, чим 

виявляв свою неоромантичну природу. 
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Неоромантизм українського літературного модерну кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. пов’язують з поколінням молодої генерації письменників 

(В.Винниченко, О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, Леся Українка 

та інші), яке «різко повернуло корабель української культури в 

загальноєвропейське річище, при цьому не згубило питомих національних 

ознак» [126, c.17]. Їхня творчість цілком реалізувала всі стильові особливості 

неоромантизму, де «головна річ – людська душа, її стан, її рухи» [267, c.108]. 

Звідси, як зазначав І.Франко, «брак довгих описів та трактатів <…> 

непереможна хвиля ліризму <…> несвідомий ухил до ритмічності й музичності 

як елементарних проявів зворушень душі <…> їх можна назвати ліриками, хоча 

їх лірика зовсім не суб’єктивна; навпаки, вони далеко об’єктивні від давніх 

оповідачів, бо за своїми героями вони щезають зовсім, властиво переносячи 

себе в їх душу... Се найвищий тріумф поетичної техніки, ні, се вже не техніка, се 

спеціальна душевна організація [автора]…» [267, c.108]. 

Під впливом неоромантизму формувалася головна особливість нового 

творчого методу вітчизняного «модернізму» – підвищений інтерес до 

внутрішньо-неповторного, духовного світу людини, що супроводжувався 

відмовою від масовості світовідчуття, винятковою увагою до героя як 

індивідуальності, котра живе унікальним життям. Відкрите неоромантиками 

неповторне начало в людині, розуміння його як діяльного чинника, виступило 

своєрідною опозицією до спроб «фетишизації соціального прогресу», в ході якої 

людська особистість нівелюється [85, c.301]. Зокрема Леся Українка, кладучи в 

основу свого неоромантизму історично змінну концепцію людини, 

продемонструвала, що вітчизняному «модернізму» властиве формування нового 

типу стосунків між героєм та масою. Рецензуючи «Голоту» (1905 р.) 

В.Винниченка, порівнюючи його неоромантизм з неоромантизмом Г.Гауптмана 

(«Ткачі», 1892 р.), письменниця резюмувала: «… [неоромантизму] не властиво 

розглядати людину як бутафорську приналежність натовпу, як це було у старих 

романтиків, чи як манекен для примірки костюмів, пошитих із «людських 

документів», як це було у натуралістів» [258, c.289]. Неоромантики прагнули 



106 

витворити такий художній світ, який би освоювався та подавався під різними 

кутами зору і при цьому оцінювався б через внутрішнє першовідкриття в історії 

головного героя. Для них «людина маси» – людина у всій повноті значень. 

«Старий романтизм прагнув звільнити особистість, – але тільки унікальну та 

героїчну, – від натовпу; натуралізм розглядав її безнадійно підкореною натовпу 

<…> неоромантизм намагався звільнити особистість в самому натовпі, 

розширити її права, дати їй можливість віднайти собі подібних і, якщо вона 

унікальна і при цьому активна, дати їй можливість піднімати до свого рівня 

інших, а не знижуватися до їх рівня…» [Цит. за: 114, c.103]. 

Іншу позицію представляє неоромантизм О.Кобилянської, для якої 

самотність її героїв означала їхню самостійність, а значить – їхню 

самототожність. Т.Гундорова називає О.Кобилянську митцем, що поетизував 

гуманістичне розуміння неоромантизму [53, c.36]. У кожному творі 

письменниці, де змальовано неоромантичний ідеал людини, стверджується 

самодостатність людини. Її духовний центр – почуття, а душа – єдиний доказ 

істинності її існування. Для неоромантизму О.Кобилянської концепт «душі» мав 

велике значення. Замислюючись над образом «нової» людини, письменниця 

постійно говорила про «чоловіка з прекрасною душею», бо душа – це глибинне 

вираження людського «Я». Читаємо з цього приводу: «давно старалися люди 

закони природи відкрити. Тепер стараються відкрити закони душі…» [120, 

c.149]. З цієї причини в усіх творах О.Кобилянської віднаходимо складні 

лабіринти людської душі, літературне втілення яких дозволило письменниці 

збагатити українську ранньомодерну культуру новими типами інтелігентів. Це 

були «аристократи духу», котрі, відчуваючи свій кровний зв’язок з рідним 

народом, жили загальнолюдськими інтересами та проблемами. Усією своєю 

творчістю О.Кобилянська утверджувала «ідеальне» розуміння людини. 

Письменниця була перейнята ідеєю виховання такої особистості, яка могла б 

стати взірцем, що поєднає інтелігенцію та народ. Усі її «аристократи» дбали про 

культуру своєї особи не заради самих себе, а з метою виховання людей, сильних 

розумом та з глибоким чуттям суспільності [85, c.302]. 
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Окрім неоромантизму, утвердження нового творчого методу вітчизняного 

«модернізму», подібно до західноєвропейського модерну як «стилю епохи», 

відбувалося з врахуванням мистецької практики імпресіонізму, символізму та 

експресіонізму. Зокрема, орієнтація на імпресіонізм дозволила суб’єктивно 

відтворювати миттєві враження митця, що «забезпечило зміну способів 

розкриття психічного стану героя» [286, c.328]. Утвердження імпресіоністичних 

мотивів в українській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому та 

літературі зокрема детермінувало зміну об’єкта мистецької насолоди. Адже 

йшлося не про відображення реалій навколишнього світу, а про намагання 

імпресіоністів спровокувати у потенційної аудиторії раніше незнайомі їй 

враження від споглядання дійсності. Саме під впливом імпресіонізму новий 

творчий метод вітчизняного «модернізму» набув властивостей відмови від 

типізації та узагальнень найхарактерніших рис навколишньої реальності і 

духовного світу героя. Він був спрямований на визнання авторитету 

випадкового, недетермінованого суспільно-родовими відносинами начала 

людської культури. Імпресіонізм також змінив смислове наповнення поняття 

«ідеалізація»: ідеальним визнавалося не досягнення якоїсь конкретної цілі, а, в 

першу чергу, тяжіння до цієї цілі, процес пошуку варіантів розгортання події, бо 

кожна мить мінливого життя, на думку імпресіоністів, має своє значення, свою 

красу, котру неможливо підігнати під жодні рамки ідеалу. 

Якщо імпресіонізм головним чином реалізовувався як мікрокосм буття 

людини, в якому зникали будь-які хронології, а розлогі описи змінювалися 

короткими «щoденниковими» записами вражень героя, то експресіонізм був 

орієнтований на більш глобальні проблеми, макрокосм яких стосувався всього 

людства. З причин акумулювання в українському «модернізмі» стильових 

особливостей експресіонізму, будь-якого героя літературних творів слід 

розглядати як гіпертрофоване авторське «Я». Йдеться про появу героя, який 

«перебуває в об’єктивно-трагічній соціальній ситуації та з яким ідентифікує 

своє «внутрішнє Я» автор» [286, c.328]. Звідси беруть початок головні теми 

експресіонізму: соціальні катаклізми, голод, війна, урбанізація, питання 
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гендерної нерівності тощо. Розмірковуючи над ними, експресіоністам вдалося 

доповнити новий творчий метод українського «модернізму» загальною 

орієнтацією на боротьбу з традиційною умоглядністю, на продукування нового 

типу людини-героя, що «без вагань кидає виклик світовому злу, втім, будучи 

зламаною протистояннями, переживає болючу, нерідко фатальну для її духу 

поразку» [214, c.20]. 

Найбільш характерним для вітчизняного «модернізму» є вияв його 

символічної природи. Незважаючи на те, що символізм існував завжди, що він, 

починаючи з первіснообщинного ладу, був однією з головних основ життя, саме 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. про нього заговорили не як про тривіальну 

складову розвитку культури, а як про фундаментальну смислотворчу 

властивість людської свідомості. Це дозволило випрацювати розуміння символу 

як особливого засобу вираження незбагненної сутності життєвих явищ. У 

перспективі утвердження нового творчого методу вітчизняного «модернізму» 

символізм постав як єдино можливий засіб уникнення повсякденності, ключова 

роль в якому відведена новій концепції художнього Слова. 

Під впливом символізму у вітчизняному літературному модерні кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. сформувалося уявлення про мову як про самодостатню 

сутність, яка не лише виконує функцію комунікації, але й має власну семантику. 

Йдеться про деперсоналізацію письменника перед Словом (Ж.-П.Сартр), про 

можливість читача спостерігати зникнення метапозиції Суб’єкта, котра 

раціонально організовувала висловлювання (Ю.Крістева). Усі семантичні рівні 

ідентифікації суб’єкта Слова (автора) переставали розглядатись як носії 

смислів. Натомість зростала роль самої мови, котра «згущується, переривається, 

заново твориться, замовчується і в такий спосіб стає автономною» [54, c.41]. 

Автономність мови детермінувала ще одну властивість модерної літератури: 

твори письменників-модерністів поступово втрачали свою завершеність. Вони 

ставали відкритими для інтерпретації. Це означало, що читач визнавався 

рівноправним творцем літературних смислів та культурних кодів. 
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Новий творчий метод української літератури межі століть, спираючись на 

канони символізму, демонстрував, що за кожним Словом приховані відчуття, 

які, вириваючись з глибин несвідомого, сформували естетику модерного 

світосприйняття. Як зазначає О.Олійник, символізм дозволив модерністам 

«голосно заявити про своє існування, віднайти та розробити той зрозумілий 

мовний код, який говорить про внутрішнє психічне життя нації…» [198, c.65]. 

Його естетика вражала своєю «гонитвою за чимось новим, незвичним, 

екзотичним, [чимось, що могло б] освіжити притуплені почуття, [чимось, що 

могло б виразити] карнавал богів, масок, міфів – одним словом, того, чого вже 

давно нема» [75, c.18]. Під впливом естетики символізму сформувалися ключові 

завдання нового творчого методу вітчизняного «модернізму», серед яких 

першість належить 1) відображенню краси як автентичної цінності чуттєво-

емоційного світу людини, 2) пориву в таємничі сфери несвідомого, інтуїтивного 

простору людської психіки, 3) створенню окремого мистецького простору, в 

підвалини якого закладено абстрактно-алогічний спосіб вислову, здатного 

говорити мовою душі [198, c.64]. Дослідниця Н.Майборода доповнила цей 

перелік вимогою абсолютизації суб’єктивної свободи митця, його світогляду 

[165, c.183]. 

Український «модернізм» неодноразово апелював до міфології як до 

структурної оповіді, що спроможна осягнути глибини людської сутності. 

Я.Поліщук називає таку тенденцію однією із характерних ознак нового творчого 

методу української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., відповідно до якої 

«світогляд митця та ментальність реципієнта (де)кодифікують той соціально-

комунікативний простір, який їх об’єднує» [215, c.38]. Звернення вітчизняних 

модерністів до міфології цікаве з точки зору їх намагань трансформувати 

(міфологізувати, (ре)міфологізувати та (де)міфологізувати) давню оповідь у 

відповідності до запитів дійсності. Тут важливо зрозуміти, що в українському 

літературному модерні йшлося про необхідність розширення смислового поля 

міфу, котре б не зводилося до визначень типу «універсальний культурний 

феномен», «первісний код символів, світоглядних уявлень», «інтегральний 
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елемент літератури», а визначалося б як стійка архетипна модель поведінки, в 

основі якої лежить символізм художньої мови. 

Новий творчий метод вітчизняної літератури періоду fin de siècle, з позиції 

приналежності до методологічних принципів міфології, демонструє, що 

вітчизняний «модернізм» – це народження нового героя, який, будучи 

наділеним знанням про символічний культурний код, осягає дійсність як 

естетично-самодостатній міф. Детермінуючи відхід від загальних 

закономірностей в розумінні культурно-естетичної цінності окремих явищ, 

народження нового героя відбувалося «коштом візії уже вироблених культурних 

кодів минулих епох» [Див.: 213]. З цієї причини новий творчий метод 

вітчизняного «модернізму» слід розуміти як фіксацію зміни моделей культурної 

самоідентифікації українського народу, коли колективне «Ми» поступається 

правом першості суб’єктивному «Я». 

Окрім вищезазначеного, сьогодні не випадає можливості говорити про 

утвердження «модернізму» в культурному просторі України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. без врахування орієнтованості його творчого методу на 

«стратегію синтезу» [246, c.165]. 

Стратегія синтезу завжди супроводжувала людство в його культурно-

історичному поступі. Проте найбільш яскраво вона проявлялася в так звані 

моменти «руйнації традицій», відображаючи загальне тяжіння людства до 

пошуку нових можливостей та нестандартних рішень як в творчості, так і в 

житті. Для українського літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст., з 

його тенденціями до глобального переосмислення принципів просвітницького 

реалізму та позитивістського емпіризму, така стратегія означала відповідь на 

запит щодо формування нової моделі творчості, в основі якої лежить ідея 

гармонійного «поєднання різних видів мистецтва в єдине художнє ціле, що 

естетично організує матеріальну та духовну сферу буття людини» [238, c.231]. 

Тяжіння нового творчого методу вітчизняного «модернізму» до синтезу – 

це не лише його якісна характеристика, але й велика історична подія. Адже 

синтезу, окрім різних видів мистецтва, підлягали дві розбіжні на той час 



111 

світоглядні моделі. Йдеться не стільки про поєднання західноєвропейського та 

українського культурних досвідів, скільки про змішання європоцентристської 

моделі світобачення з нововідкритою орієнталістською. В українській культурі 

ця лінія синтезу представлена в творчості, передусім, І.Франка, Лесі Українки та 

А.Кримського. В її основі – загальне бажання модерністів наблизити мистецтво 

до життя. Вона стосувалася не пошуку краси та відкриття нових художніх 

прийомів, а спроб, шляхом поєднання користі та краси, задовольнити соціальні 

потреби людини. 

Виходячи з вищезазначеного, стає зрозумілим, що найважливішою 

характеристикою українського літературного модерну кінця ХІХ – початку    

ХХ ст. є та обставина, що в процесі пошуку нового творчого методу, 

спрямованого на реалізацію очікувань молодої генерації митців, вітчизняні 

модерністи змогли випрацювати чітке розуміння проблеми національної 

ідентичності. Адже, як слушно зауважила Н.Шумило, сакраментальна фраза 

Ф.Ніцше – «Бог помер!», з якої, фактично, розпочалися модернізаційні процеси 

у Західній Європі кінця ХІХ – початку ХХ ст., у контексті українського 

культурного простору не визнавалася рушієм радикальних революційних змін. 

На відміну від західноєвропейської культури, українська постійно перебувала в 

стані латентного самовизначення. Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. лише 

актуалізував, але аж ніяк не породив саморефлексивну складову українського 

менталітету. Те, що спостерігалося в тогочасній українській культурі в цілому 

та літературі зокрема – акцент на необхідності посилити внутрішню 

саморефлексію щодо цінності модерного Слова, носієм якого в Західній Європі 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. був модерн як «стиль епохи», а в Україні – 

модернізм, з його постійним прагненням «до експерименту, спокусою 

допитливості й пізнанням всього цікавого» [285, с.131]. Звідси бере початок 

головна світоглядна позиція українських модерністів, яку можна узагальнити, 

скориставшись словами Н.Кобринської. Усвідомлюючи національну 

психологію українського народу та своєрідність його літератури, письменниця 

писала: «… вихвалюваний так часто європеїзм не повинен наполягати на 
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підпорядкуванні нашого духа чужині, на нехтуванні всього, що своє, а якраз на 

вмілості піднести себе, свою і народну індивідуальність до висоти європейської 

культури… А того не досягнемо ніколи, не навчившись берегти прикмети нашої 

питомої вдачі, не навчившись дійсно «бути собою»» [124, с.370]. 

 

 

3.2. Інтуїтивізм А.Бергсона в поезії «Молодої Музи» 

Як уже було зауважено, модернізаційні процеси в українській культурі 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. мали неоднорідний характер поширення. Першими 

на шлях літературного модерну, завдяки тісним зв’язкам з «Молодою 

Польщею», стали письменники і поети Західної України. Адже в часи, «коли в 

Східній Україні було заборонене українське друковане слово <…> Львів 

залишався [єдиним] важливим центром літературного та культурного життя 

України» [Див.: 112]. Глибоким традиціям модерної літератури на теренах 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст., головним центрам західноєвропейської 

культури на українських землях, безпосередньому ознайомленню 

західноукраїнської інтелігенції з німецькою та польською літературами 

присвячена праця М.Неврлого «Етапи формування західноукраїнської модерної 

поезії». В ній автор, окрім перелічених проблем, значну увагу приділяє 

літературному угрупуванню «Молода Муза». Незважаючи на нетривалу історію 

існування (1906 – 1909 рр.), на наявність не менш значущих для розвитку 

вітчизняної літератури межі століть періодичних видань («Зоря» (1880  – 1897), 

«Життя і слова» під редакцією І.Франка (1894 – 1897 рр.), «Літературно-

науковий вісник» (1898 – 1932 рр.), «Світ» (1906 – 1907 рр.)), саме «Молода Муза» 

ідентифікується як головний плацдарм українського літературного модерну 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., що не лише об’єднав письменників, зорієнтованих 

на пошук нових шляхів художнього самовираження, але й «став невід’ємною 

ланкою в ланцюзі літературних організацій багатьох країн Європи, – «Молода 

Бельгія», «Молода Німеччина», «Молода Польща», – продовживши генетичну 

лінію відмови від реалізму та служіння суспільним ідеалам» [Див.: 112]. 
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Загальна орієнтованість «Молодої Музи» на «кращі зразки 

західноєвропейської культури» [188, с.160], яку проголосив О.Луцький як 

головний теоретик літературного угрупування, об’єднала навколо себе такі 

імена, як П.Карманський, Б.Лепкий, В.Пачовський, С.Твердохліб, М.Яцків та 

інші. Також з діяльністю «Молодої Музи» пов’язують творчість молодого 

М.Рудницького. Він, мабуть, був одним із тих, хто завершував епоху «Молодої 

Музи». Хоча, можливо, і ні. Адже сьогодні не випадає можливості говорити про 

характер діяльності угрупування в останні роки його існування. Відсутні й 

свідчення про точну кількість його учасників, бо, як зазначав М.Ільницький, 

«Молода Муза» не належала до тих організацій, що вела облік своїх членів, 

мала розроблений статут чи чітку програму. Це був радше клуб літераторів, до 

якого тяжіло чимало молоді, що працювала в різних галузях мистецтва [111, 

c.5]. А ті крихти інформації, якою нині володіє наукова спільнота літераторів та 

істориків культури, – це результат клопітких наукових пошуків, основаних на 

поодиноких свідченнях сучасників «молодомузівців». 

Серед видань, присвячених «Молодій Музі», можна виокремити 

хрестоматійні збірники: ««Чорна Індія» «Молодої Музи». Антологія прози та 

есеїстка» під редакцією В.Габора, в яку, окрім аналітичних статей про «Молоду 

Музу», ввійшли праці самих членів організації та їх переклади українською 

мовою; «Поети «Молодої Музи»» під редакцією М.Ільницького, що 

сформований з кращих поетичних творів «молодомузівців», які засвідчили 

пошук нових шляхів художнього самовираження через засвоєння ідей, мотивів, 

форм тогочасної світової літератури; «Від «Молодої Музи» до «Празької 

школи»» авторства М.Ільницького, де крізь призму найпомітніших творчих 

індивідуальностей, що протягом десятиліть перебували в зоні замовчування, 

досліджуються закономірності в розвитку української поезії не лише Галичини, 

але й української еміграції першої половини ХХ ст.; «Молода Муза: Антологія 

західноукраїнської поезії початку XX ст.» під редакцією В.Лучука, де вміщено 

авторські переклади «молодомузівцями» світової поезії, написаної здебільшого 

слов’янськими мовами. 
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Певне світло на діяльність «Молодої Музи» проливають дослідження, 

присвячені окремим його теоретикам: А.Матусяк «Химерний Яцків: 

Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова», де авторка, аналізуючи 

філософію творчості М.Яцкова, веде мову про модерністське спрямування 

«молодомузівців» як про «новий стиль мислення про мистецтво» [174, c.99]; 

М.Ткачук «Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого», в якій 

автор, розглядаючи поезію Б.Лепкого крізь призму міфопоетики вітчизняного 

модерністського канону (С.Павличко), акцентує увагу на символістській 

природі поетичного моделювання світу й людини; Н.Білик-Лиса «Богдан 

Лепкий у духовному відродженні українського народу», видана на основі 

дисертаційного дослідження, в якому постать Б.Лепкого розглядається не як 

чергового поета-аматора кінця ХІХ – початку ХХ ст., а як активного учасника 

тих суспільно-політичних трансформації, до яких була залучена Україна на 

межі століть; «Остап Луцький – молодомузець» та «Остап Луцький і 

сучасники» під редакціями Ю.Луцького, що присвячені нетривалій літературній 

діяльності головного теоретика «Молодої Музи», яка, заклавши початки 

українського літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст., пішла шляхом 

громадського та політичного життя, бо, як зазначав його син, «мій батько сам 

відчував, що його творчий талант виявить себе краще в політиці, ніж у 

літературі» [161, c.7]; П.Ляшкевич «Петро Карманський: Нарис життя і 

творчості», де письменник постає як модерний український інтелігент кінця 

ХІХ – початку XX віку, що своєю «творчістю й жертовною працею в Україні, 

Австрії, Канаді, Ватикані, Бразилії та Аргентині плекав пасіонарний дух свого 

народу» [163, c.8]. 

З цих досліджень стає зрозуміло, що кожний учасник «Молодої Музи» – 

людина зі своєю долею та митець зі своїм неповторним обличчям. Їх 

об’єднувала віра в можливість подолати «ізоляційно-народницькі координати 

теоретичного мислення» [Див.: 45]. Перебуваючи на таких позиціях, О.Луцький 

у своїй відомій статті «Молода Муза» (1907 р.), яка за свідченнями дослідників 

може розглядатися як неофіційний маніфест літературного угрупування, писав: 
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«… знаменем останніх десятків літ є те, що на всіх полях людської думки 

ломляться давні правди і поняття. <…> наблизився час аналітичної контролі для 

багатьох наших понять про найбільш інтересні для нас життєві справи…» [159, 

c.55]. 

Характерною особливістю «Молодої Музи» було те, що її поети, як 

представники поневоленого народу, не могли бути апологетами «чистого 

мистецтва». Вони мусили культивувати у своїй творчості одночасно й поезію 

громадянську [188, c.159]. Подібний «мікс» з мистецько-естетичних сподівань 

та реалій громадського життя, що інтуїтивно здійснювали «молодомузівці», 

витворив новий тип людини, яка, втративши віру в окостенілі цінності 

минулого, мусила шукати прихисток в обріях нового мистецтва. Це не могло не 

позначитися на естетиці «молодомузівського» слова. Так, вона не сприймала 

«застарілих рецептів»: коли автор-народник, з властивим йому ригоризмом, 

дбайливо добирав мистецькі засоби, зумисно знебарвлюючи їхню 

експресивність; коли він прагнув подати найширшому загалу «готові» ідеї, в 

доступних та однозначних формах, як «об’єктивну правду». «Молодомузівці», 

уникаючи стереотипності народницького слова, наповнювали свої твори 

«грайливою еротикою, містичними, естетськими й песимістичними мотивами» 

[33, c.125], що уможливило комунікативність їхніх приписів, а відтак – знімало 

питання про однозначність у виборі стилістичних засобів. Вони «хотіли навчити 

аудиторію читати справжню поезію…, поезію, вільну від трафаретних вербних 

пейзажів <…> шукали нову форму, нове вираження, намагалися зробити творчі 

засоби більш витонченими…» [117, c.115]. Естетику молодомузівської мови 

варто розглядати як своєрідний семантичний код, художні значення якого не 

піддаються раціональному осягненню. Це «нова мова для вияву нових почуттів» 

[185, c.41], що вимагала інтуїтивного прочитання, джерело якого – філософія 

інтуїтивізму А.Бергсона. 

Нагадаємо, головна ідея А.Бергсона, що сприймалася ним як вияв 

філософської методології, полягала в культивуванні інтуїції як єдиновірного 

способу пізнання дійсності. При цьому під дійсністю філософ розумів не світ 
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предметних речей, а їх сутність, що постійно перебуває в русі. Читаємо з цього 

приводу: «дійсність – це рухомість. Не існує готових речей, а тільки речі, які 

виникають, не існує жодних тривалих станів, а тільки змінні стани. Спокій 

тільки позірний, чи радше релятивний <…> будь-яка дійсність є 

стремлінням…» [14, c.62]. Пізнати цю дійсність з допомогою інтелекту, що 

«витворює сталі спостереження і тривалі поняття» [14, c.62], неможливо. Він не 

здатний охопити та виразити динаміку, не спотворивши її. «Неможливо, – 

заявляв А.Бергсон, – сталістю понять зреконструювати рухомість дійсності» 

[14, c.63]. Але разом з тим філософ остаточно не позбавив інтелект перспективи 

сприймати рухому дійсність. Позаяк в нього йшлося й про інтелект як про 

специфічний тип «інтелектуального співжиття» [14, c.63]. У «Вступі до 

метафізики» («Introduction a la metaphysique», 1903 р.) А.Бергсон називає його 

інтуїціє та визначає як вияв найвищого рівня пізнання. Якщо інтелект 

орієнтований на окреслення світоглядної проблеми, то інстинкт – її розв’язання. 

У концепції А.Бергсона йшлося переважно про естетичну інтуїцію, бо лише 

вона здатна схопити справжнє життя, що приховане за зовнішніми проявами 

матеріального світу. Завдяки їй наше пізнання не є поверхневим. Адже вона має 

здатність, сягаючи найпотаємніших місць, розкривати внутрішній смисл 

предметного світу. Звідси – виключне право мистецтва на пізнання дійсності. 

Інтуїтивне спрямування в пізнанні, яким послуговується мистецтво, не свідчить, 

що останнє є простим відображенням життя. Воно свідчить про мистецтво як 

про ірраціональний, неусвідомлений процес творення дійсності, що поєднує в 

творчій індивідуальності минуле та сучасність, сподівання та розчарування, 

надію та сумніви тощо. 

Обмежившись цими зауваженнями, зазначимо, що вчення про інтуїцію на 

теренах української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. знайшло своє 

продовження в працях Б.Лепкого, В.Пачовського, С.Твердохліба, О.Луцького та 

молодого М.Рудницького. Зокрема, всі вони сприймали загальну орієнтованість 

французького філософа на культивування інтуїтивно-ірраціонального начала як 

нової методології художньої творчості. Разом з тим варто підкреслити, що 
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філософія інтуїтивізму, в її сприйнятті «молодомузівцями», зазнала певних змін. 

Вони були пов’язані з поступовим відкриттям основ «філософії переживання» 

В.Дільтея. І хоча це «відкриття» здебільшого мало опосередкований характер, – 

через налагодження тісних зв’язків між західноукраїнською інтелігенцією 

«Молодої Музи» та діячами культури Наддніпрянської України, що в 1906 році 

сформували літературне угрупування журналу «Українська хата», серед яких 

найбільш обізнаними в філософії В.Дільтея виявилися М.Євшан, з його 

розумінням проблеми творчості, та М.Сріблянський, з його концепцією історії 

як «культури некультурності», – воно все ж уможливило розуміння інтуїції як 

особливого внутрішнього досвіду, спрямованого не стільки на розуміння 

людини та її світу, скільки на осягнення життя (а не атрибутивного буття) з 

характерним для нього дільтеївським «поглядом зсередини». 

Під впливом філософії А.Бергсона та В.Дільтея в українській модерній 

літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. спостерігалася зміна тематики, сюжетів 

та художніх прийомів. Змін зазнала й загальна методологія розуміння 

культурних явищ. Поставивши в центр творчості інтуїцію та виголосивши 

замість гасла народників «відтворюємо дійсність» гасло «добуваймо правди 

загальні» [Цит. за: 24, c.95], «молодомузівці» заклали основи вітчизняного 

літературно-критичного дискурсу. Його методологія вимагала включення в поле 

дослідження критика не лише факту існування літературного твору, але й усі 

супровідні обставини творчого процесу [88, c.21]. Філософія «молодомузівців», 

будучи спрямованою проти перебільшених домагань раціоналізму, вивела на 

перший план важливість переживань та симпатій до досліджуваного предметa. 

Це дозволило акцентувати увагу на творчості як на динамічному процесі, що 

бере свій початок в індивідуальності автора та закінчується множинністю 

прочитань написаного твору. Звісно, «завершення» творчого процесу є 

умовним, оскільки написаний твір щоразу піддається все новим і новим 

прочитанням. 

Сприйняття літераторами «Молодої Музи» магістральної ідеї філософії 

інтуїтивізму А.Бергсона, – «творча інтуїція», – в її поєднанні з теорією 
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«вчування» В.Дільтея, втілилося в їх загальну рекомендацію стосовно того, як 

«правильно» читати літературу. Зокрема, «молодомузівці» підкреслювали, що 

читати літературу, особливо поезію, з раціоналістичною настановою на 

пізнання буквального смислу написаного є марною справою. Кожне слово в 

поезії – це особливий символ, сутність якого розкривається через інтуїтивне 

осягнення його таємниці. Читаємо у М.Яцкова: «вчімося пізнавати тайни, 

скиньмо полуду з очей і прислухаймося до таємного голосу нашої душі, який 

нас поведе!» [Цит. за: 74, c.173]. Таємний голос душі, про який весь час згадував 

М.Яцків, – ніщо інше, як бергсонівська інтуїція, котра немов «вічна цікавість 

<…> жевріє, [а] коли ми змучені – дає нам змогу боротися проти зневіри, 

смутку, дає життя і внутрішню свободу» [Цит. за: 74, c.173]. 

Під впливом філософії А.Бергсона М.Яцків формулює ключове завдання 

українського літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст.: вираження 

стану душі, котрий можна осягнути чи навіяти, але аж ніяк не схопити чи 

детально описати. Письменник своєю творчістю намагався стимулювати 

«занурення в таємницю життя». Тому всі головні герої його прози, як зауважує 

А.Матусяк, постійно перебувають під тиском двох антагоністичних сил: розуму 

та інтуїції [174, c.53]. Сам М.Яцків надавав перевагу інтуїтивному. Утім, 

подібно до А.Бергсона, він не спростовував цінності розуму, що як необхідний 

інструмент дозволяє швидко описати в поняттях все, що породжене фантазією. 

Плекання інтуїтивного начала властиво й творчості Б.Лепкого. Для нього 

інтуїція – рушій того ідеального світу, до якого мають прагнути люди. Через 

героїв своїх прозових робіт «молодомузівець» підводив читача до розуміння 

необхідності забути реальний світ з його практичністю. Той, хто будує своє 

життя з практики, зазначав Б.Лепкий, ніколи не пізнає його таємничої краси. 

Читаємо з цього приводу: «не все можна ліктем зміряти або на вагу покласти, як 

м’ясо, або продати за марний гріш <…> живуть люди не лиш з ротом до їди і 

руками до праці, а й з серцем і душею» [Цит. за: 74, c.190 – 191]. 

Розуміння інтуїтивного має важливе значення для символізму поетів 

«Молодої Музи». В їх поезії символ – це не алегорія, що замінює поняття його 
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образним еквівалентом та має однозначний характер. Він розрахований на 

багатозначність сприйняття, на розширення часової та просторової перспективи 

і веде до чогось таємного й неземного [111, c.9], що пізнається лише інтуїтивно. 

Подібною символікою сповнені драматичні поеми В.Пачовського «Сон 

української ночі» (1902 р.), «Сонце Руїни» (1908 – 1909 рр.), «Золоті Ворота» 

(яка так і не була завершена), котрі при їх інтуїтивному прочитанні розкривають 

всю потаємну сутність творчості автора – культивування ідеї національного 

відродження. Вона властива й поезії Б.Лепкого. Так, в його вірші «Журавлі» 

(1910 р.) символ «осіннього відльоту» уособлює надзвичайно широку гаму 

переживань. За ним приховані цілі людські долі: він символізує і тих, хто 

мусить покидати рідну землю в надії на кращу долю, і тих, хто, проводжаючи 

журавлів, прощається зі своєю молодістю, а, можливо, з життям. Інтуїтивного 

прочитання вимагає й вірш «Прийде пора…» П.Карманського (з циклу «Хвиля 

знемоги», 1906 р.), в якому символ гори Голгофи є втіленням терпіння та 

страждання, проявляючи які, людина, як справжній християнин, свідчить про 

свою прийдешність у світі матеріальних речей та вічність у Царстві Божому. 

З діяльністю «Молодої Музи» пов’язано становлення творчого таланту 

М.Рудницького, який сприйняв загальну настанову літературного угрупування: 

«мистецтво – це гра, магія слів, а не понять» [Див.: 173]. Його творчість найбільш 

повно відображала спрямованість «молодомузівців» до засад філософії 

інтуїтивізму А.Бергсона. І якщо останні сприймали ідеї французького 

мислителя опосередковано, то М.Рудницький зазнав їх безпосереднього впливу, 

який реалізувався в його філософію перекладів. Знайомство М.Рудницького з 

основами теорії інтуїтивізму відбулося в далекому 1910 році. Йдеться про роки 

його навчання у Франції, куди він, полишивши юриспруденцію в Львівському 

університеті, поїхав вивчати французьку літературу. Саме в Парижі, в 

університеті Сорбонна, в період з 1 вересня 1910 року по 1 листопада 1911 року 

М.Рудницький був слухачем лекцій А.Бергсона. Власне, там він і засвоїв 

головну інтенцію філософа, яку згодом «вписав» у свою світоглядну позицію: 

«… з поняття «інтуїції» не можна робити схеми, не можна зводити її до якоїсь 
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загальної ідеї або надавати їй готову форму, яка, наче різьбярська форма на 

відлив, може стати в пригоді кожному, хто її придбає. <…> Творити – не 

значить наслідувати <…> інтуїція мусить саме починати свою працю там, де 

інтелект [схеми міркування] її кінчить, бо він творить усе «нове» тільки з уже 

«відомого»» [221, c.415 – 416]. 

У процесі студіювання бергсонівського вчення про інтуїцію як про 

неодмінну складової художньої творчості М.Рудницький, який захоплювався   

та активно займався перекладами світової літератури, дійшов висновку, що 

процес перекладу літературного твору є таким же повноцінним творчим актом, 

як і його написання. Тому, на його переконання, цей вид художньої творчості, 

як і будь-який інший, потребує інтуїтивістської методології, яку він 

запропонував визначити як «інтуїцію перекладу». В її основі – розуміння 

перекладу як творчого процесу, що проявляється на рівні текстуального 

відтворення літературного твору, а також на рівні рішень перекладача щодо 

правомірності компенсацій чи алегоричних замін окремих слів та зворотів задля 

збереження ритміки оригіналу літературного твору [88, c.21]. Найбільш яскраво 

цей тип інтуїції спрацьовує у перекладі поезії, особливо, коли йдеться про 

класиків поетичного слова. Адже в такому разі перекладач перетворюється на 

співавтора літературного твору. З цього приводу читаємо в М.Рудницького: «… 

перекладач мусить бути подекуди співтворцем і глибоко володіти нюансами 

мови та стилю» [222, c.4]. Далі він уточнює: «Великих поетів треба 

перевтілювати, а не перекладати, для цього треба бути самому поетом» [223, 

c.2 – 3]. 

Повноцінно говорити про «інтуїцію перекладу» М.Рудницького без 

розгляду його ідеї «перекладацького чуття оригіналу» неможливо. Адже за 

таких умов його філософія перекладів втрачає значення унікального та 

революційного явища в розвитку української культури кінця ХІХ – початку   

ХХ ст. Ця ідея є важливою для літературно-критичної діяльності 

М.Рудницького, оскільки передбачає розуміння контексту як «неодмінного 

атрибуту оригінальності літературного твору» [27, c.133]. Йдеться про 
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врахування письменником філологічного та соціокультурного контекстів, які 

під час перекладу літературного твору спрацьовують як процес підбору 

«адекватного ключа» до смислу поетичного слова. При цьому дієвість такого 

процесу осягається інтуїтивно. Звідси – переконання мислителя в тому, що 

критик, займаючись «оцінкою» літературного твору, повинен звільнитися від 

всіляких соціально-політичних та історико-культурних детермінант, окрім тих, 

які зумовили написання твору, тобто, окрім його контекстів. М.Рудницький 

всіляко засуджував критиків, які, замість спроб естетичного аналізу 

літературного твору, намагалися віднайти в ньому відображення своїх ідей чи 

світогляду. За свідченнями О.Боднара, М.Рудницький увійшов в історію 

української культури як запеклий противник ідеологічних кліше, прихильник 

«безсвітоглядності» мистецтва [20, c.236]. Він неодноразово заявляв, що 

«вартість твору не залежить від партійної приналежності [критика] ні навіть від 

соціально-політичних його ідей» [221, c.349]. 

Відомими М.Рудницькому були й засади інтуїтивізму Б.Кроче. Так, в своїй 

праці «Між ідеєю і формою» (1914 р.) він згадує про творчість італійського 

філософа як про доказ неможливості в межах західноєвропейської модерної 

культурної парадигми провести чітку демаркаційну лінію між мистецтвом та 

приватним життям, між теоретичною красою та її практичною доцільністю. 

Цією працею мислитель, фактично, засвідчив свою прихильність до ідей 

Б.Кроче. Зокрема, зрозумілим йому виявилося положення філософа стосовно 

того, що основою і мистецтва, і життя як такого є Слово. Воно як носій та 

ретранслятор вражень і почуттів людини детермінує істинність її досвіду, який  

фігурує в естетиці Б.Кроче як «чиста інтуїція». При цьому М.Рудницький чітко 

зафіксував, що характерне для Б.Кроче розуміння інтуїції є відмінним від 

варіанту А.Бергсона («інтуїція як своєрідний пізнавальний орган») та має 

значення безпосереднього сприйняття предметів відчуттями (без домішок 

понять). Останнє наближає філософсько-естетичне вчення Б.Кроче до 

шопенгауерівських міркувань про семантику інтуїції, її значення в актах 

саморепрезентації людини. 
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Сприймаючи крочевське розуміння мистецтва як гри «чистої інтуїції», 

М.Рудницький, слідом за італійським мислителем, веріфікував значення 

мистецького твору та творчості як такої в сенсі їх орієнтованості на «вияв 

повної індивідуальності», де всі елементи уяви та волі є вираженням експресії 

та почувань автора [221, c.431]. Утім, головним в естетиці Б.Кроче, що 

найбільше вплинуло на інтуїтивізм М.Рудницького, виявилась його схильність 

ототожнювати мистецтво з історією, котру він розглядав у дусі аісторизму 

західноєвропейського модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історія не шукає 

законів і не творить понять, не доводить чи спростовує факти, вона лише 

творить образи. Поглиблюючи це положення, М.Рудницький вчергове висловив 

характерну для літературно-критичного дискурсу України межі століть ідею 

стосовно того, що минуле не менш досконале, ніж сучасне, чим засвідчив його 

типологічну близькість до засад західноєвропейського модерну як «стилю 

епохи», а не модернізму як напряму у мистецтві. 

Рецептивне сприйняття поетами «Молодої Музи» основ філософії 

інтуїтивізму А.Бергсона, з її семантичною близькістю до «філософії 

переживання» В.Дільтея, було специфічним. З одного боку, воно зазнало 

трансформаційних змін. Адже там, де французький мислитель розмірковує про 

інтуїцію, про її естетичний потенціал, про її здатність не описувати дійсність, а 

створювати її, про мистецтво як окремий світ інтуїтивного сприйняття, 

«молодомузівці» схильні були використовувати більш звичні для української 

культурної традиції поняття «душа», «інстинкт», «відчуття», «серце», що є 

відлунням вітчизняної «філософії серця» (Г.Сковорода, П.Юркевич, 

Д.Чижевський). Відповідно, воно скоріше було схожим на співголосність 

проблеми, ніж на безпосередній вплив. З усього осередку членів літературного 

угрупування лише єдиний М.Рудницький знав про філософію інтуїтивізму 

А.Бергсона, так би мовити, «з перших вуст». Решта – або від М.Рудницького, 

або через свої літературні контакти з «Українською хатою», або через «Молоду 

Польщу». З іншого боку, навіть за умов такої опосередкованості, 

«молодомузівці» досить активно розробляли бергсонівське розуміння інтуїції як 
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основи творчого процесу самореалізації. Доповнившись ідеями теоретиків 

«Української хати», «молодомузівський» інтуїтивізм став невід’ємною 

частиною вітчизняного «модернізму», головні характеристики якого, –  протест 

проти тенденційності, програмної заданості та дидактичності художньої 

творчості [130, c.164], – вияв несвідомого інтуїтивістського начала в творчості 

та мистецтві. 

У цілому, інтуїтивізм «Молодої Музи» слід сприймати як свідчення того, 

що «велика селянська нація потрохи прощалася з материковими опорами своєї 

традиційної цивілізації і залучалася <…> до свіжого повітря високої західної 

культури» [6, c.4]. «Молодомузівці» продемонстрували загальну філософсько-

світоглядну налаштованість тогочасної української інтелігенції на модернізацію 

вітчизняної культури, яка полягала у відтворенні широкої гами настроїв та 

переживань, філософських рефлексій щодо сучасної їм епохи, перейнятої 

«світовим болем» як культурним песимізмом, котрий, зрештою, обернувся 

болем реальним, викликаним катаклізмом Першої світової війни [113, c.64]. 

 

 

3.3. Ніцшеанський імператив у творчості українських письменників кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. 

Нині говорити про розвиток світової культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

поза філософією Ф.Ніцше неможливо. Як наголошує М.Попович, це в повній 

мірі стосується й української культури періоду fin de siècle [216, c.385]. Так, 

поруч із французьким, італійським, німецьким, російським Ф.Ніцше існує й 

Ніцше по-українськи [54, c.151]. Його творчість, несучи в собі мотиви 

«присмерку західного світу» (О.Шпенглер, А.Вебер, Е.Гуссерль [58], 

А.Швейцер, М.Бердяєв, С.Франк [264]), порушуючи теми «повстання мас» 

(Х.Ортега-і-Гассет) та «девальвації цінностей» (М.Шелер), закладаючи основи 

вчення про метафізику нігілізму (М.Хайдеггер) та поглиблюючи ідеї філософії 

екзистенціалізму (С.К’єркегор, К.Ясперс) [87, c.30], визначила характер 

мистецької практики таких діячів української літератури межі століть, як 
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В.Винниченко, М.Вороний, Д.Донцов, М.Євшан, О.Кобилянська, 

М.Коцюбинський, А.Кримський, В.Липинський, О.Луцький, Є.Маланюк, 

В.Підмогильний, О.Плющ, М.Сріблянський, В.Стефаник, А.Товкачевський, 

Леся Українка, І.Франко, М.Хвильовий, А.Хомик, Г.Хоткевич, М.Яцків та інші. 

Виникає закономірне питання: чим же приваблювала українських 

модерністів постать Ф.Ніцше? Скориставшись деякими напрацюваннями 

С.Павличко, відповімо: філософія німецького мислителя «ознаменувала бунт 

проти ери надії, ентузіазму, віри в прогрес, сцієнтизму, механістичності 

тогочасних наук, прикладених до людського життя – ери, яким було ХІХ ст.» 

[202, c.29]. Такий бунт був властивий українській культурі кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. в цілому та літературі зокрема, для якої філософія Ф.Ніцше постала як 

ідейне підґрунтя світоглядних зрушень в бік оновлення. Завдяки утвердженню 

нового художньо-світоглядного стилю, загальноєвропейська назва якого 

модерн, філософія Ф.Ніцше відкрила вітчизняним діячам культури «новий» 

спосіб культурної самоідентифікації, що втілився в парадигму «відкритої» 

суб’єктивності, для якої людина – «формотворчий, ціннісно-смисловий центр 

культурної практики» [262, c.92 – 93]. 

Слід відзначити, що, незважаючи на велику плеяду імен, які своєю 

творчістю засвідчили існування феномену «українське ніцшеанство», попри 

загальний культурфілософський потенціал ідей Ф.Ніцше та їх актуальність для 

доби національно-культурного відродження України кінця ХІХ – початку       

ХХ ст., неоднозначним за своєю суттю було ставлення тогочасних українських 

письменників до філософії німецького мислителя. Аналіз творчості найбільш 

помітних українських літераторів того часу демонструє наявність відмінних 

моделей вияву філософії Ф.Ніцше [157, c.145]. Якщо одні явно симпатизували 

ідеям філософа, при цьому демонструючи свою «оригінальну інтерпретацією 

філософської системи німецького мислителя» [162, c.62], то інші, без належного 

рефлексивного аналізу основ його філософії, іменуючи Ф.Ніцше декадентом, 

«провісником занепаду та руйнацій» вікових цінностей, вбачали в його 

філософії індивідуалізму пряму загрозу автентичності української культури. 
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Ця тенденція провокує ще більше питань. Адже постать Ф.Ніцше можна 

аналізувати під різними кутами зору. З одного боку, його можна сприймати як 

символ бунтарства проти «тоталітаризму Розуму та Релігії». Відповідно, хто 

сказав, що в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. не могло бути свого Ніцше, 

також непередбачуваного, імпульсивного та категоричного в своїх думках?        

З іншого боку, як бути з тими представниками вітчизняної літератури межі 

століть, які прямо вказували на ніцшеанські витоки своєї творчості? І як у цю 

картину відносин вписати той факт, що, незважаючи на обізнаність вітчизняних 

літераторів в особливостях філософії Ф.Ніцше, жоден письменник не сприймав 

ніцшеанство «від і до»? Що це: реферативне засвоєння, в залежності від власної 

позиції, чи рецептивне сприйняття, детерміноване особливостями української 

культурної традиції? Якою при цьому має бути методологія аналізу творчості 

українських письменників-модерністів у контексті культуротворчих ідей 

Ф.Ніцше? А головне – про що в кінцевому рахунку має йти мова: про 

безпосередній вплив філософії Ф.Ніцше на літературний процес України кінця 

ХІХ – початок ХХ ст., чи про його філософію як про один із чинників 

формування? 

Подібні питання створюють дослідницьке поле багатьох істориків 

вітчизняної культури. А їх поява, як зазначає І.Бичко, обумовлена змістом 

української рецепції філософії Ф.Ніцше, що істотно відрізнявся як від її 

адекватного відображення, так і від тоталітаристських (російських) моделей 

інтерпретації. Читаємо з цього приводу: «український менталітет сприйняв 

ніцшеанство під кутом зору своєї історичної долі та національних прагнень» 

[18, c.163]. Враховуючи цю особливість, будемо говорити не про безпосередній 

вплив Ф.Ніцше на творчість вітчизняних літераторів кінця ХІХ – початку       

ХХ ст., а про «сліди його філософії» [Дет.: 79] в творчості українських 

модерністів. 

Розпочнемо з того, що зазначимо: філософія Ф.Ніцше вабила, перш за все, 

тих українських літераторів, котрі ставили перед собою завдання, не приносячи 

в жертву автентичність української традиції, віднайти якісно нові механізми 
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культурної самоідентифікації українського народу, допомогти йому вийти за ті 

рамки догматизму, в які його помістила народницька ідеологія. Йдеться про 

письменників, яким були зрозумілими та близькими засади ніцшевого нігілізму, 

ідей «переоцінки всіх цінностей», «волі до влади», «вічного повернення», 

«надлюдини». Поділяючи погляди Ф.Ніцше щодо сутності онтологічної, 

гносеологічної, етичної, естетичної, атеїстичної та соціально-політичної 

проблематик, вони сприймали його філософію як творця головної ідеї 

західноєвропейської модерної культурної парадигми – ідеї індивідуалізму. 

Ніцшевий індивідуалізм – це сигнал про повернення на суспільно-політичну 

арену людини «нової» якості. Людини, яка відтепер діє не за принципом ratio, а 

за вимогою nature. Ця «нова» людина не є приниженою, позбавленою прав і 

закутою в обов’язок перед суспільними нормами. Вона є сильною духом та 

тілом. Їй підвладне все. Це – «надлюдина»: людина в усіх проявах своєї 

індивідуальності [87, c.31]. 

Сьогодні варто говорити про два рівня актуалізації філософських ідей 

Ф.Ніцше в культурному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.   

Г.Корбич запропонувала розглядати їх у контексті понять «стверджувальної» та 

«нігілістичної» частин ніцшеанства. Важливо зрозуміти, що ці рівні не є 

апеляцією до оцінки культурфілософської концепції Ф.Ніцше. Їх виокремлення 

не детерміноване категоріями «сприйняття-несприйняття», «культивування-

критика». Це, радше, поляризація самої філософії Ф.Ніцше, в межах якої одні 

ідеї орієнтовані на утвердження життя, а інші – на його негацію з причини 

авторитету культури минулого. 

«Стверджувальна» частина ніцшеанства втілена в розроблений філософом 

культурно-етичний ідеал «надлюдини». Цей вектор знайшов свою підтримку в 

творчості В.Винниченка, М.Євшана, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, 

А.Кримського, В.Липинського, Є.Маланюка, О.Плюща, В.Стефаника, Лесі 

Українки, М.Хвильового, М.Яцкова та інших. Протилежний підхід, беручи свій 

початок у ніцшевій ідеї «переоцінці всіх цінностей», виражається в «настанові 

припинити гегемонію різних форм минулого й утвердити орієнтацію на 
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проблеми людини у тому світі, який існує тут і тепер» [130, c.162]. Так звана 

«негативна частина» вчення Ф.Ніцше, здобуваючи українську інтерпретацію, 

постає як прояв глибокого конфлікту між «старим» та «новим», між 

«продуктивним теперішнім» та «непродуктивним минулим» тощо. 

Відображення цього знаходимо в творчості М.Вороного, Д.Донцова, 

П.Карманського, Б.Лепкого, О.Луцького, В.Підмогильного, М.Сріблянського, 

А.Товкачевського, Г.Хоткевича та інших. Так, приміром, М.Сріблянський 

традиційну для другого підходу дилему «минуле-теперішнє» втілив у принципі 

«історичного нігілізму», відповідно до якого історію не варто розглядати як 

усталений феномен, що має чітку дефініцію та характеристики. На його думку, 

те розуміння історії, яке декларували народники, – історія як оповідь про минулі 

подвиги героя, про народ, про старовину, – є нічим іншим, як метафоричним 

атрибутом «порожнього місця» [5, c.33], який репрезентує культуру наших 

предків як «культуру некультурності» [89, c.42]. Це образ незрозумілої 

культури, котрий, через свою насиченість «безпринципністю, глухістю і 

терпеливістю мас», «безтямністю колишніх проводирів», довкола яких 

«панувало мистецтво лаврських ченців», позбавлений будь-яких естетичних 

ознак [247, c.305]. Протестуючи проти штучного патріотизму, М.Сріблянський 

закликав позбутися того, що є мертвим в історії, заявляючи, що «ця пам’ять 

нічого не сіє» [247, c.305]. На думку мислителя, знати історію, традицію свого 

народу – ще не означає розуміти її. Лишень творча складова людської 

особистості оживлює історію, надає її віковим традиціям сенс, віднаходить в ній 

життєдайну силу. 

Погляди М.Сріблянського, незважаючи на їх рефлексивну довільність, є 

прикладом намагань тогочасної інтелігенції актуалізувати національну 

традицію, зробити її невід’ємною частиною вітчизняного «модернізму». 

Близькою до ідей письменника щодо ролі та значення минулого в житті людини 

була й Леся Українка. Подібно до критика, вона сприймала загальну настанову 

філософії Ф.Ніцше: в житті цінними є не «кайдани минулого» (релігійні догми, 
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моральні імперативи, суспільні обов’язки), а устремління майбутнього, де 

особистість буде звільнена від домагань «мушу» чи «треба». 

Проблема «Леся Українка і Ф.Ніцше» – найбільш неоднозначна за своїми 

висновками тема наукового дослідження. Це формує одну із ключових дилем в 

історії української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому й літератури 

зокрема. Вся складність полягає в неоднозначному ставленні самої письменниці 

до філософії Ф.Ніцше. Так, у листах до О.Кобилянської Леся Українка щоразу 

повторювала: «…я не поділяю Вашого ніцшеанства, бо цей філософ ніколи не 

імпонував мені, як філософ <…> його ідеал Übermensch’a, …blonde Bestien, 

якось не чарує мeне. Його афоризми справді блискучі і гарні, але я не кохаюсь в 

цих афоризмах» [259, c.111]. Разом з тим маємо ґрунтовне дослідження 

Т.Возняка, в якому робиться акцент на тому, що творчість письменниці наскрізь 

пронизана численними зверненнями до основ філософії Ф.Ніцше. То, що це 

було: лукавство зі сторони письменниці, що хотіла підкреслити свою творчу 

унікальність, чи її данина моді писати на теми, близькі філософії Ф.Ніцше, чи 

все ж Т.Возняк мав рацію, коли зазначав про існування інтонаційного зв’язку 

між Ф.Ніцше та Лесею Українкою, «[який] ясно не усвідомлювався й самою 

нею, принаймні у декларативній формі» [42, c.211]? 

Дослідники, намагаючись хоч якось досягти ясності у вирішенні зазначеної 

дилеми, навіть пропонують розглядати стосунки між Лесею Українкою та 

Ф.Ніцше крізь призму зовнішніх (йдеться про спільний культурний контекст) та 

внутрішніх (початки їхнього індивідуалізму: трагедія особистого життя, 

самотність, страждання від хвороб, нерозуміння їх творчості прихильниками 

традиціоналізму тощо) мотивів їхньої творчості. Утім, за будь-яких обставин та 

методологічних підходів, спільність між творчістю Лесі Українки та філософією 

Ф.Ніцше є беззаперечною. Вона простежується на рівні утвердження Лесею 

Українкою основ ніцшеанського індивідуалізму. Адже, як би не противилася 

письменниця ідеям Ф.Ніцше, головні герої її драматичних робіт мають явну 

схожість з його надлюдиною. 
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Нагадаємо, у Ф.Ніцше надлюдина постає як вищий прояв культурного 

поступу, де немає місця нічому людському. «Людина – це канат, натягнутий 

між твариною та надлюдиною, – канат над прірвою. <…> В людині важливо те, 

що вона «місток», а не мета: у людині можна любити тільки те, що вона перехід 

і загибель» [194, c.9 – 10]. Долаючи щось в собі, вона гине як людська істота 

заради того, щоб стати чимось більш вищим – надлюдиною. На відміну від 

аскетичного ідеалу, ідеал «надлюдини» не є деморалізуючим. Він не підкреслює 

нашу нікчемність, а визначає наші чесноти як такі, що знаходяться в процесі 

зміни. Надлюдина – це не «білява бестія». «Білява бестія» залишається позаду, а 

попереду – надлюдина. Вона – вільна людська істота, що володіє інстинктивним 

пробудженням до творчої діяльності, проте, ця інстинктивність її не поглинає. 

Надлюдина – це «господар, а не раб своїх інстинктів. Вона спроможна щось із 

себе витворити, а не стати продуктом зовнішніх обставин» [87, c.32]. 

Подібне віднаходимо в ідеалі «вищої, цілісної людини», що сповідувала 

Леся Українка. Її персонажі – це сильні, міцні, красиві особистості, які постійно 

протистоять моралі «бідних і знедолених» [79, c.291]. Доречним буде згадати 

образ Мавки («Лісова пісня», 1911 р.), котрий протидіє натовпу з його сірістю 

та примітивністю. Утім, якщо стан «надлюдини» досягається шляхом подолання 

людиною власної визначеності, то ідеал «вищої людини» реалізується як 

гармонійне єднання людини зі своєю першоосновою – природою [108, c.23]. 

Ф.Ніцше також писав про повернення до природи, але для нього воно можливе 

лише за умови первинної появи надлюдини. 

Виникає питання: чому мислителів не задовольняв стан «людини»? Чому 

для повноти свого існування вона мала або повернутися до природи (Леся 

Українка), або скерувати своє устремління до стану «по ту сторону добра та 

зла» (Ф.Ніцше)? Як видається, відповідь слід шукати в творчості. Бо повернення 

до природи не означало вороття до інстинктивного (тваринного) способу буття. 

Для Лесі Українки, як, зрештою, і для Ф.Ніцше, повернення до природи – це, 

перш за все, свобода творчості, звільнення від нав’язаних соціумом норм та 
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правил поведінки. Лише в природі, не маючи встановлених зразків та схем, 

людина може творчо діяти. 

Леся Українка сприймала філософію Ф.Ніцше й в контексті утвердження 

ним того факту, що життя – естетичне видовище, джерело якого в постійному 

антагонізмі аполлонівського та діонісійського начал культури. Крізь призму 

бінарності можна аналізувати більшість драматичних творів письменниці. 

Зокрема, це стосується драми-феєрії «Лісова пісня», в якій письменниця, на 

рівні змісту та форми, оприлюднила протистояння двох світів: «світу людей» 

(аполлонівське начало) та «світу лісових мешканців» (діонісійське начало). 

Перший – це світ культури, світ умовностей та ритуалів. Через визнання розуму 

головним критерієм людської діяльності, а корисності головною оціночною 

категорією людської взаємодії, цей світ є обмеженим. Йому, як і у Ф.Ніцше, 

протистоїть Діоніс: «світ лісовиків», «світ спілкування з конституційно 

непізнаним, світ принципово незрозумілий, бо в рамки розуму не втиснутий» 

[42, c.214]. Додамо, що хоча «світ лісовиків» незрозумілий та раціонально 

неосяжний, він у той же час є принципово відкритим до творчого споглядання. 

Спільність мотивів «Лісової пісні» та «Народження трагедії…» не 

обмежується виокремленням помітного дуалізму начал. Для мислителів 

важливого значення мала музика. Бо лише в музиці здійснюється повернення до 

первісної єдності людського та стихійного, що, за Ф.Ніцше, є проявом буття в 

його чистому вигляді. Музика є моментом зближення аполлонівського та 

діонісійського начал. І якщо у німецького філософа ця єдність є можливою і 

навіть бажаною (підтвердження – антична трагедія), то у Лесі Українки 

віднаходимо дещо неоднозначне ставлення до визначеної теми. З одного боку, 

взаємодія «світу культури», уособленням якого є Лукаш, та «світу природи», 

уособленням якого є Мавка, як і у Ф.Ніцше, є бажаною та можливою. Утім, з 

іншого боку, як демонструє письменниця, спроба їх узгодження часто веде до 

невдач. Бо за узгодженням неодмінно настає їх взаємне перетворення, а 

значить – відречення від себе. Прикладом є Мавка. Образ цієї героїні 

демонструє читачеві як намагання перейти з одного світу в інший, з істинного 
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«світу природи» в ілюзорний «світ культури», руйнує її ідентичність. «Мавка, 

щоб зрозуміти, полюбити людською любов’ю, має стати розумною, тобто має 

перестати бути свавільною лісовою німфою» [42, c.214]. Показово, що Леся 

Українка ніколи не хотіла, щоб її Мавка «окультурилася». Демонструючи її 

входження в світ людей, письменниця намагалася продемонструвати весь той 

жах, який доведеться пережити кожному, хто захоче піти шляхом її героїні. 

Шлях Мавки – це втрата зв’язку зі своїм істинним «Я». Це відречення від себе, 

фатум жити за штучно насадженими правилами, котрі штовхають на зраду 

власній природі. Зрештою, це «маска», яку доводиться щоразу одягати, щоб хоч 

якось визначитись у просторі Інших. 

Не лише «Лісова пісня» Лесі Українки за свою ідейну основу має тему 

протистояння аполлонівського та діонісійського начал. У творчому арсеналі 

письменниці є драма, котра також демонструє трагічність протистоянь двох 

начал. Йдеться про драматичну поему «Кассандра» (1907 р.). Відмінність 

полягає в тому, що «Лісова пісня», утверджуючи принципову різницю між 

«світом культури», архетипними образами якого є Лукаш і Килина, та «світом 

природи», архетипним образом якого є Мавка, зображує драматичність переходу з 

одного світу в інший. Тоді як «Кассандра» – драма єднання аполлонівського та 

діонісійського начал в одній людині. Це драма невизначеності головної героїні в 

тому, до якого світу вона належить. «[Кассандра] поставлена на межі між 

владою Діоніса та Аполлона. Хаос і безумство образів-видінь – це сфера 

діонісійства, яку бачить Кассандра. Натомість вона говорить лише «кінцевими 

словами», тими аполлонівськими словами, які оформляють та впорядковують 

образи-видіння» [56, c.81]. Будучи глибоко переконаною, що світ облаштований 

за аполлонівськими законами, вона намагається жити відповідно до 

встановлених ним правил. Уся трагічність полягає в тому, що героїні постійно 

«надокучає» Діоніс, який відкриває для неї небачені іншим істини. У цій драмі 

Леся Українка демонструє героїню на роздоріжжі: Кассандра не має достатніх 

сил, щоб полишити сферу «чистого аполлонізму», а, відтак, для неї є туманним і 

незрозумілим шлях входження в діонісійську сферу (Т.Гундорова). У цьому 
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творі слід вбачати не лише «трагедію правди», але й трагедію «аполлонівської 

жінки, яку сам Аполлон позбавив права бути творцем культури» [50, c.227]. 

Саме для того, щоб уникнути подібної драми розірваності людини між 

аполлонівським та діонісійським началами, Ф.Ніцше й ставив вимогу рухатися 

до ідеалу «надлюдини». Адже надлюдина – це демонстрація сили, що є 

необхідною для звільнення людини від впливу аполлонівських ілюзій. Це 

відсутність страху, який звичайна людина відчуває, коли покидає щось знайоме 

та давно для себе зрозуміле. 

 У сучасних дослідженнях робляться спроби зіставити творчість Лесі 

Українки та філософію Ф.Ніцше, виходячи з їхнього ставлення до релігії. Вони 

пропонують розглядати письменницю як типового противника християнських 

релігійних практик, аргументуючи це її висловами на кшталт: «… в 

найдавніших пам’ятках, в «подіях апостольських», в листах апостола Павла, в 

автентичних фрагментах первісної галілейської пропаганди я бачу зерно сього 

рабського духу, сього вузькосердого квієтизму політичного, що так розбуявся в 

християнстві... Комунізм первісного християнства – се фікція… се було або 

комунізмом жебрака, що все одно не мав ніякого маєтку, або «комунізмом» 

добродійного багача, що кидав «крихти від свого столу» комуні «псів, що 

сидять під столом пана свого»... «Анархізм» християнства теж невисокої проби, 

се просто неосвіченість і невихованість політично безправної маси, що може 

уявити собі тільки утопію» [259, c.155 – 156]. Подібних висловлювань Лесі 

Українки можна віднайти безліч. Здебільшого вони будуть свідчити про 

антихристиянську позицію письменниці, про спільність її мотивів з жагою 

Ф.Ніцше «боротися за визволення людини з духовного рабства» [17, c.60]. Але 

це лише на перший погляд. Бо за умов детального аналізу «релігійної позиції» 

Лесі Українки стає зрозуміло, що «духовне декадентство» письменниці жодним 

чином не пов’язане з ніцшеанськими проявами антихристиянства. Як приклад –  

дослідження О.Забужко («Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті 

міфологій»), де робиться наголос на тому, що «духовні та інтелектуальні 

пошуки Лесі Українки та Ф.Ніцше точилися, хоча й паралельними, проте 
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різними шляхами» [80, c.156]. Леся Українка виступала лише проти релігійної 

церковної догматики, ставлячи під сумнів доцільність церкви як інституції. Тоді 

як Ф.Ніцше піддавав переоцінці головні догми християнської віри, серед яких 

найбільшої критики зазнавала ідея смиренності та жертовності. 

Іншою, не менш важливою в питанні зіставлення філософії Ф.Ніцше з 

творчістю діячів української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., є постать 

О.Кобилянської. Про вплив філософії Ф.Ніцше на світогляд письменниці писало 

багато її сучасників. Приміром, О.Маковей зазначав, що Ф.Ніцше навчив 

письменницю дивитися на світ і на людей з вищого, більш ідеального 

становища: «… герої Кобилянської – це все «аристократи духу», вони хочуть 

оживити в собі ідеал надлюдини…» [166, c.48]. Утім, варто бути обережними з 

категоричними заявами щодо впливу філософії німецького мислителя на 

творчість О.Кобилянської. Адже сама письменниця, відповідаючи на численні 

закиди критиків, заявляла: «… щодо Ніцше, то правда, він мене займав своєю 

глибиною й деякими думками на майбутнє, але що я вже так дуже віддавалася 

впливу цього модного філософа, то ні» [121, c.286]. 

Уся суперечність питання «О.Кобилянська та Ф.Ніцше» прихована в 

неоднозначному ставленні дослідників до творчості письменниці. Якщо одні 

говорять про неї як про діяча української культури, то інші вважають її 

представницею лише європейської культурної традиції. У спробах письменниці 

ввести в культурний простір України кінця ХІХ – початку ХХ ст. елементи 

науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної 

парадигми, критики вбачали відверте підтвердження її «неукраїнськості» [96, 

c.32]. Як аргумент вони використовували обізнаність О.Кобилянської в 

особливостях тогочасної західноєвропейської культурфілософської думки. 

Неодноразово стверджувалося, що мотиви «з Європи», осідаючи в творах 

письменниці, заміщували традиційні для української культури теми. Критиками 

(чомусь?) нехтувався той факт, 1) що свій творчий шлях О.Кобилянська 

розпочала в часи, коли проживала на окупованій території, підвладній Австро-

Угорській імперії, 2) що письменниця мала необмежений доступ до творів 
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західноєвропейських мислителів, тоді як літературні зв’язки з Наддніпрянською 

Україною були доволі символічними і, що головне, 3) культивуючи мотиви 

світової філософії та літератури, вона намагалася показати інший бік, інший 

варіант вирішення споконвічної української дилеми – людина та її становищe в 

суспільстві. 

Жвава полеміка між Лесею Українкою та М.Павликом засвідчила, що 

більшість звинувачень на адресу О.Кобилянської, за її «любов до Європи», 

лунали з вуст народників, у контексті загального народницько-модерністського 

протистояння. У той час як прихильникам «модернізму» було цілком зрозуміло: 

«не згубила, а врятувала О.Кобилянську «німеччина»… показала їй широкий 

європейський світ, навчила ідей, навчила стилю (не в значені слів, лексики, але 

в значенні фрази, багатства форми), а, розвивши її розум, тим самим виховала 

для свідомої і розумної служби рідному краю» [261, c.74]. На їх думку, знання 

тенденцій європейської культури не є творчою вадою письменниці. Адже, 

звертаючись до її зразків, О.Кобилянська зуміла розкрити особливості 

психології «нової» людини, людини, яку народжувала дійсність кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Навіть І.Франко, відомий своїм скептичним ставленням до засад 

вітчизняного «модернізму», зазначав: ««Царівна» – це перша повість, основана 

не на інтригах і любовних пригодах, а на психічному аналізі буденного життя 

пересічних людей» [265, c.59 – 60], основи якого черпались її автором у 

філософії Ф.Ніцше. 

Сьогодні у вітчизняних дослідників не повинно виникати сумніву в тому, 

що О.Кобилянська була знайома з творчістю німецького філософа. Вона 

ґрунтовно знала працю «Так казав Заратустра» («Also sprach Zarathustra»,1883 –

 1885 рр.), час від часу повторюючи її головний мотив: «чоловік – то щось таке, 

що його треба побороти» [119, c.346]. Відомою їй була й праця «Сутінки 

ідолів…» («Götzen-Dämmerung…», 1888), адже цитати в «Царівні» (1895 р.) є 

відголосом ніцшевої критики засад європейської культури та християнської 

моралі. Знання особливостей філософської системи німецького мислителя 

О.Кобилянська, за свідченнями Т.Лютого, доповнювала й працями Г.Брандеса 
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«Люди і твори» (1888 р.), з ґрунтовним розділом про Ф.Ніцше, та двотомником 

Г.Каца «Світогляд Ніцше» (орієнтовно 1889 р.) [162, c.62]. 

Серед усього багатоманіття ніцшеанських мотивів, О.Кобилянській, 

подібно до Лесі Українки, близьким був індивідуалізм Ф.Ніцше. Він найбільш 

повно відповідав вимогам письменниці щодо утвердження незалежної, 

самодостатньої особистості, здатної без остраху кидати виклик дійсності. 

Ніцшевий ідеал «надлюдини», з його імперативом «критики всіх цінностей» та 

образом полудня, як символу розквіту людського потенціалу, письменниця 

вміло поєднала з еволюційною теорією, її ідеєю боротьби за існування як 

умовою вищого розвитку організмів. Нетиповий для ніцшеанства концепт 

спадковості Ч.Дарвіна О.Кобилянській вдалося переосмислити в руслі філософії 

Ф.Ніцше. Так, характеризуючи кожного свого героя, письменниця завжди 

звертала увагу на спадковість, зазначаючи, що «вони, якщо не родові 

аристократи «шляхетного походження», то, щонайменше, обранці долі» [158, 

c.165]. За допомогою спадковості О.Кобилянська засвідчила прагнення своїх 

героїв стати подібними до ніцшевої надлюдини. Усі вони, як того вимагав 

німецький філософ, проходили необхідний шлях власної трансформації – 

«великий полудень». Його відчувала Наталка Верковичівна («Царівна»): 

«полуднє, – задзвеніло щось в ній, – полуднє... Так, її полуднє зближалося, це 

відчувала вона всіма нервами, в ній співало щось тисячами голосів про нього, а 

її окруження заповідало його <…> Вона чулася такою сильною і здатною до 

життя, що, здавалося, для неї не існувало нічого, чого не могла би побороти! 

<…> Їй було так мило і гарно тепер…» [123, c.265]. 

Образ Наталки, який так детально прописала О.Кобилянська, слід 

сприймати як символ «нової» людини, нездоланне бажання якої – в боротьбі 

досягти омріяного ідеалу «вищості». Дискутуючи з Орядином («Царівна»), вона 

неодноразово зазначала: «в мене інша будучність… мене жде боротьба, я це 

немов передчуваю, я ж лише на те родилася… Радше взятися мені за суху 

тверду працю і боротися з життям. Все проче нехай зникне з-перед моєї душі та 

не обезсилює її!» [123, c.237]. Створюється враження, що О.Кобилянська, 
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вустами своєї героїні, засвідчує власну життєву позицію: «… я люблю боротьбу: 

вона придає мені життя <…> я люблю боротьбу … але таку, з котрої чоловік 

виходить сильнішим і чистішим. Таку боротьбу люблю!» [123, c.118, 203]. 

О.Луцький писав: «… дві великі прикмети філософії Ніцше... відбилися в 

творчості О.Кобилянської: гордість і аристократизм» [160, c.119]. Утім, як нам 

видається, цього замало, щоб говорити про безпосередній вплив Ф.Ніцше на 

творчість О.Кобилянської. Адже в письменниці «вищою людиною» може бути 

лише жінка, тоді як у Ф.Ніцше жінка «є ніщо інше, як складова натовпу, який є 

лише «мостом», переходом до надлюдини… [вона] призначена «для відпочинку 

воїна після битви»» [79, c.292]. Письменниця не сприймала жіноненависницької 

позиції Ф.Ніцше. Розкриваючи світ думок своїх героїнь, вона всіляко 

протестувала проти обмеженого та егоцентричного (самовпевненого) погляду 

німецького філософа на жінку. Втілюючи в образах своїх героїнь ідеал гордої 

інтелігентки, що всіляко боронить свої погляди, О.Кобилянська прагнула 

вирвати жінку з духовної неволі та сірої буденщини. «Моя заслуга, – писала 

письменниця, – це та, що поміж дотеперішніх Марусь, Гапусь і Катрусь можуть 

постати жінки європейського характеру» [122, c.22]. 

Відкинувши всі феміністичні інтенції, зазначимо, що «вищість» жіночих 

персонажів О.Кобилянської була невипадковою. Її письменниця пояснювала 

тим, що лише у жінок найпомітніше проявляється їхня емоційно-інстинктивна 

природа, тоді як чоловіки постійно перебувають у полоні розуму. Їм є чужою 

ірраціональна поведінка жінки. Для них все має бути логічно поясненим і 

виправданим. Возвеличуючи своїх героїнь, письменниця підкреслювала, що 

лише жінці підвладно по-справжньому долучитися до діонісійського світу 

мистецтва, тоді як чоловік, звикши жити за правилами соціуму, постійно 

намагатиметься знайти аполлонівське пояснення явищам мистецтва. У цьому 

контексті ми, звісно, можемо називати «вищу людину» О.Кобилянської 

ніцшевою надлюдиною. Проте це буде лише формальний підхід та не менш 

формальна назва, оскільки основа розуміння у мислителів різна. Питання не 

лише в тому, що надлюдина Ф.Ніцше – шлях чоловіка, а «надлюдина» 



137 

О.Кобилянської – шлях жінки. Суть різниці в тому, що герої письменниці, 

починаючи з високих завдань «бути собі ціллю», завжди мимоволі поверталися 

«на землю», до тих суспільних проблем, які хвилювали саму О.Кобилянську.    

У Ф.Ніцше ж становлення надлюдини було пов’язано з появою особливої 

мистецької реальності, що цілком ігнорує суміжні мистецтву царини людської 

життєдіяльності, особливо це стосувалося суспільної сфери. Його надлюдина 

вільна від кайданів нормативності. Її цінності – індивідуальний шлях 

саморозвитку, позбавлений ідей «суспільного блага» та самопожертви заради 

щастя іншого. Тоді як неоромантичне спрямування творчості О.Кобилянської не 

дозволяло їй розглядати людину поза виміром суспільного. «Вища людина» в 

О.Кобилянської – не просто ідеал прекрасної особистості. Це гармонійна 

особистість в її індивідуальному та суспільному вимірі. Стверджуючи, що 

людська «вищість» не може відбуватися без узгодження з соціальним 

контекстом, письменниця без вагань вводила у внутрішній світ своїх героїв 

ідейно-суспільні настрої, визначаючи їх як вагомий фактор ідеалу «обраності». 

Окрім спільних ідейних мотивів творчості, між Ф.Ніцше та 

О.Кобилянською виявляємо й деяку життєву схожість. Найперше, що їх 

об’єднує, – «мотив самотності» [157, c.146]. У листі до П.Тодорова О.Кобилянська 

писала: «Я надто часто відчуваю, що поети найсамотніші люди. Я живу, як в 

заклятій казці, прикована до одного місця, і заодно мушу з глибини душі своєї 

черпати поживу для духа свого» [121, c.315]. Досвід самотності є основою 

індивідуальності героїв О.Кобилянської. Він стає засобом їх внутрішнього 

самопізнання. Самотність – це й фатум Заратустри: «утікай, друже мій, у 

самотність! <...> де закінчується самотність, там починається торговище» [194, 

c.51]. 

Попри явну схожість лейтмотивів творчості О.Кобилянської та філософії 

Ф.Ніцше, відзначимо, що для письменниці було характерним рефлексивне 

сприйняття ніцшеанства. Виражалося воно в полеміці, яку проводила 

О.Кобилянська щодо засад філософської системи Ф.Ніцше. Коли читаєш 

художні твори чи літературно-критичні статті О.Кобилянської, розумієш, що 
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письменниця, перш ніж освоїти деякі філософські ідеї німецького мислителя, 

піддає їх ґрунтовному критичному переосмисленню. З одного боку, це свідчить 

про неабияку ерудованість письменниці, про її обізнаність у літературно-

філософських тенденціях Західної Європи, а з іншого, про її небажання штучно 

насаджувати чужі українській культурі традиції та віяння. Прикладом схожої 

рефлективності можна вважати полярність думок О.Кобилянської та Ф.Ніцше 

стосовно однієї із головних смислотворчих категорій західноєвропейської 

модерної культурної парадигми – ressentiment. Так, Ф.Ніцше в ньому вбачає 

відчайдушну спробу слабкої людини отримати сенс власного існування, 

можливість «спасіння власної волі» [32, c.96]. Подібне демонструє ressentiment 

як визначну характеристику «моралі рабів». У «Царівні» ми знаходимо 

розуміння ressentiment як певної образи, гніву та болі героїні, що нерідко 

перетворюється на бажання відплати, яке авторка «не засуджує, а, скоріше, 

схвалює» [162, c.62]. При цьому ressentiment Наталки не є виявом її рабського 

становища. Гнів та образа, що в неї виникає, пов’язані з небажанням людей 

встановлювати власні цінності, вести боротьбу проти «моралі панів». 

Західноєвропейську модерну традицію, що брала свій початок у «філософії 

життя» Ф.Ніцше, в українському письменстві продовжив В.Винниченко. 

Починаючи з перекладу «Так казав Заратустра», зробленого письменником у 

Лук’янівській в’язниці (який так і не був опублікований), та закінчуючи назвами 

окремих праць, що, подекуди є відвертою калькою робіт Ф.Ніцше («Краса і 

сила», 1902 р.; «Чорна Пантера і Білий Медвідь», 1911 р.; «Хочу», 1916 р.; 

«Записки кирпатого Мефістофеля», 1918 р.), – всюди відчувається вплив 

філософії німецького мислителя. Зображення родової аристократії, критика 

релігії, утвердження активної життєвої позиції, проблема природних інстинктів, 

визначення життя як боротьби, туга за вільним життям, спроба вирішення 

етичного дуалізму добра та зла – все це, як зазначає О.Лубківська, 

В.Винниченко запозичує у Ф.Ніцше [Дет.: 157]. 

У той же час твори В.Винниченка є свідченням його спроб декодувати 

основи філософської системи Ф.Ніцше. Відправним пунктом його творчості 
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слугувала ніцшеанська ідея «переоцінки всіх цінностей». Її він розцінював як 

своєрідну експериментально-провокативну структуру людського мислення [92, 

c.174]. Такого роду структура завжди відкриває людині відносність її 

сприйняттів. Вона передбачає неправдоподібне, ненаслідувальне та неморальне 

зображення дійсності, таке, що відкривається на межі утвердження-заперечення. 

Позиція «переоцінки всіх цінностей» передбачає появу ситуації, в якій людина 

постійно перебуває «насторожі», а вміння динамічно реагувати на зміни стає її 

головною зброєю у боротьбі за існування. В.Винниченко писав: «Я навмисно 

наводив у своїх працях приклади, що різко порушували звичайні, усталенні 

поняття моралі. Чи нашкодив я собі цим, чи ні, важко судити. Я лишень хотів 

пояснити на них свій метод ставлення до життєвих явищ» [38, c.21]. 

Детермінуючи експериментальність свідомості, В.Винниченко відкрив 

новий спосіб зображення дійсності, що вказує на існування принципово 

«інакшої реальності». Т.Гундорова пропонує характеризувати цю реальність, як 

реальність зсуву між «правдою», однозначною, моральною оповіддю, чесною 

розповіддю від «Я» і провокативними образами дійсності, що непомітно 

відкривають істинність сказаного [54, c.280]. Сам письменник не намагався 

надати конкретних визначень щодо виокремленої ним «інакшої реальності». 

Натомість він хотів продемонструвати наскільки важливим є те, що критик чи 

читач сам спробує, на основі власного досвіду, пояснити цю реальність. 

«Інакша реальність», або «реальність мистецтва», є закритою. Її загадковий 

світ відкривається лише тим, хто сповідує принцип «чесності з собою», котрий, 

аналогічно ніцшевій «переоцінці всіх цінностей», підводить людину до 

усвідомлення трагічності свого існування. Адже, одного разу ставши на шлях 

утвердження себе надлюдиною, кінцевої мети вона так і не досягає. 

В.Винниченко зазначав, що «його герой вже вийшов з почуття своєї 

незадоволеної туги, з жагою вищого ідеалу, з думкою про свої протиріччя із 

суспільством» [Цит. за: 204]. Утім, якщо у Ф.Ніцше після появи цих почуттів 

настає наступний етап – етап «надлюдини», то у В.Винниченка герої ніби 

«зависають» у своїх прагненнях: це вже не «лев», але ще й не «дитина». У 
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цьому трагізм винниченкового героя: втрачаючи себе, він перетворюється на 

холодного та жорстокого експериментатора над собою та іншими [92, c.175]. 

Винниченкова «чесність з собою» веде до усвідомлення того, що життя – 

це постійна боротьба, спрямована на пробудження в людині її динамічної сили. 

Спектр реалізації цієї сили може бути найрізноманітнішим: від індивідуального 

рівня (чесність перед самим собою) до глобального (чесність перед епохою, в 

якій ти живеш). Але в будь-якому разі її основою є культ активності. 

В.Винниченко, подібно до Ф.Ніцше, стверджував, що «відсутність активності, 

знищення «мікробів цікавості» веде до деградації та катастроф» [157, c.147]. 

Життя – жорстке протистояння «вольових центрів» (А.Шопенгауер), в якому 

керують не ідеали, а інстинкти, потяг до панування, перемоги над іншим тощо. 

Письменник був переконаний, що всіма революціонерами ідея керує тільки 

доти, доки вона не вимагає від їхнього «Я» вчинків, що суперечитимуть їхнім 

життєвим інстинктам. Підтвердження цій думці знаходимо в п’єсі «Базар»  

(1910 р.), де автор демонструє, як кохання Трохима до Марусі, викликаючи у 

нього палку ревність, змушує покинути ідейну справу, попри те, що його 

вчинок загрожує життю товаришів [Дет.: 37]. Схожі мотиви знаходимо й в 

оповіданні «Купля» (1910 р.), де В.Винниченко ще виразніше демонструє свій 

погляд на життя як на постійну боротьбу інстинктів та суспільних норм. 

Цінність ніцшеанства В.Винниченка полягає в тому, що письменнику 

вдалося змінити загальний вектор у розумінні суті етичної поведінки людини. 

На зміну моделі «етики покори», що доти панувала в суспільній свідомості та 

визначала головні параметри міжлюдської взаємодії, приходить концепція 

«чесності з собою». Беручи свій початок у нігілізмі Ф.Ніцше, вона базується на 

усвідомленні самоцінності кожного людського життя. Подібна зміна моделей 

означала постійну конфронтацію індивідуального «Я» із закостенілою 

суспільною мораллю. Результатом такої конфронтації було утвердження 

«нової» смислової парадигми індивідуального буття, звільненого від будь-яких 

ідолів «мушу», «повинен», «треба». Ця парадигма є цілковитим уособленням 

В.Винниченком ніцшеанської «волі до влади». Разом з тим вона є і виявом 
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суспільної утопії, що становила головну дилему в творчості українського 

письменника. У Ф.Ніцше схожої дилеми не знайдемо. Для нього національне 

питання, якщо й постає, то є похідним від ідеї «надлюдини»: спершу має 

з’явитися надлюдина, яка потім поведе націю вперед. Тоді як для українських 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст., і для В.Винниченка в першу чергу, 

було неприпустимо національне питання поставити в залежність від будь-чого. 

Розробка кожної теми завжди бралася в зрізі до національної проблематики. 

Саме в такому зрізі В.Винниченко спробував утвердити свою «надлюдину». 

При цьому ключовою для його творчості, як видається, є не сама ідея 

«надлюдини», а той необхідний імпульс, чи навіть механізм по перетворенню в 

надлюдину. Йдеться про ті якісні зміни, які провокує ніцшева «переоцінка всіх 

цінностей», що, в поєднанні з ідеєю «надлюдини», сформували основу 

«імморалізму» В.Винниченка, спрямованого не дихотомію «мораль панів vs 

мораль рабів», а на виявлення підстав моралі як такої, моральності як цінності. 

Спроба поєднати «філософію життя» Ф.Ніцше з невластивою їй, але 

актуальною для доби українського національно-культурного відродження 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.), суспільно-політичною тематикою віднаходимо в 

творчості В.Липинського та Д.Донцова. Зокрема, теорія «національної 

аристократії» В.Липинського, не маючи нічого спільного з родовою 

аристократією (бо, як писав В.Липинський: «… аристократією зву я всяку 

правлячу і провідну в даній добі верству (те, що в західньо-европейській 

літературі називають тепер «елітою»), без огляду на її походження» [147, 

c.XLVII]), є виявом індивідуалізму Ф.Ніцше. Її характерними ознаками, як і у 

випадку з ніцшевою «надлюдиною», виступає «воля до влади», підкріплена 

«моральним авторитетом» та «матеріальною силою» інтелігенції. Досліджуючи 

питання значення «національної аристократії» в соціальному житті нації, 

В.Липинський доходить висновку, що її джерело у власному стихійно-

ірраціональному волінні: «… у волі до організаційної праці, до громадської 

творчості, до ризику, до жертви заради громади, до панування тощо» [Див.: 

164]. 
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Прихильником ідей українського націоналізму був і Д.Донцов. Подібно до 

В.Липинського, він перебував на позиціях необхідності національного 

відродження українського народу. За методологічну  основу свого вчення 

Д.Донцов обрав філософію Ф.Ніцше, але при цьому демонстрував її специфічне 

розуміння. Як і більшість діячів української культури «переломного періоду», 

мислитель адаптував ніцшеанство відповідно до реалій українського 

менталітету. Ніцшеанство Д.Донцова простежується в прагненні провести 

переоцінку колишніх цінностей: протиставити «духу терпимості» народництва 

«емоційність» та «інстинктивність почування» націоналізму. Звідси типова для 

його інтегрального націоналізму бінарність категорій «догматизм vs 

релятивізм», «пасивність vs активність», «агресія vs смирення», «сліпа віра vs 

істинного знання» тощо. Протестуючи проти квієтизму народництва, Д.Донцов 

(цілком в дусі філософії Ф.Ніцше) заявляв, що в основі міжнаціональної 

взаємодії лежить «воля до влади». «Панувати можуть тільки ті нації, які 

володіють великим фанатизмом і навіть аморальністю» [197, c.75]. 

Ніцшева ідея «волі до влади» виявилася близькою Д.Донцову і в його 

спробах утвердити образ «сильної людини», котра, аналогічно до надлюдини, «з 

жадобою шукає перемоги… розкошує власною силою й відчуває найвище 

вдоволення [від неї]» [244, c.653]. Для мислителя образ «сильної людини» мав 

значення як в контексті необхідності виокремлення суспільної еліти, так і в 

контексті формування нації. Подібно до утвердження політичної активності 

еліти, підкріпленої «волею до влади», мислитель розглядав націю як «воління 

щось спільне творити». Еліта – персоніфікована загальнонаціональна «воля до 

життя», «воля боротьби за власну ідею». Д.Донцов був схильний відверто 

пов’язувати утвердження «психології переможців», якою наділена суспільна 

еліта, з процвітанням нації. Зокрема, з’ясовуючи причини «упадку українського 

народу», він писав: «[причин] треба шукати не в «землі» (її багатство, 

географічне положення), ні в «народі» (його свідомість, задоволення його 

інтересів, добробуту), лише в третім, в найважнішім складнику – провідній 

верстві. <…> Суть нашої проблеми лежить у питанні формотворчої, будівничої 
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правлячої касти. Була б та каста мудра, відважна й сильна морально, була б й 

держава» [65, c.16]. 

На відміну від «надлюдини» Ф.Ніцше, «сильна людина» Д.Донцова не 

«стоїть по ту сторону добра». Вона, подібно до Ордену, «суворо карає всякі 

відосередкові егоїстичні тенденції в лоні своєї групи й суспільности, не 

піддаючись голосу фальшивої «людяности», не позволяючи егоїстичним 

тенденціям розсадити суспільність, яку тримає вкупі і в силі лише пильність 

провідної касти» [65, c.16 – 17]. Виходячи з тих характеристик, якими Д.Донцов 

наділяє образ «сильної людини» («героїзм, не потурання злу, віра в своє високе 

післанництво, відданість справі, поняття чести, фанатизм у службі ідеї, відвага 

стояти і впасти при своїм ідеалі» [65, c.17]), він є проявом «морального 

індивідуалізму». «Сильна людина» Д.Донцова не має нічого спільного з 

імморалізмом ніцшевої надлюдини, окрім як активної життєвої позиції. Де «… 

замість служби високим ідеалам приходить вільна гра самолюбних 

матеріальних інстинктів… погоня за насолодою, вигодою і щастям, – там 

замість ділаючого морального закону, наступає серед провідної верстви розлад» 

[65, c.17]. 

Отже, Д.Донцов, як і В.Винниченко з В.Липинським, репрезентуючи своєю 

творчістю суспільно-політичний вимір українського ніцшеанства, продовжив 

характерну для вітчизняної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. тенденцію 

рефлексивного засвоєння основ філософії Ф.Ніцше. 

Крім художньої творчості та суспільно-політичної діяльності, «філософія 

життя» Ф.Ніцше справила неабиякий вплив на утвердження української 

літературної критики кінця ХІХ – початку ХХ ст. Головними осередками 

вітчизняного літературно-критичного ніцшеанства в той час були угрупування 

«Молодої Музи» та «Української хати». Зокрема, «Молода Муза», синтезуючи 

філософію Ф.Ніцше з інтуїтивізмом А.Бергсона та «філософією переживання» 

В.Дільтея, за головний постулат своєї літературно-критичної діяльності обрала 

позицію розглядати критика як самодостатню творчу особистість, котра в своїх 

аналітичних статтяx висловлює авторську думку, породжену власними 
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переживаннями. М.Яцків, перебуваючи під впливом філософії Ф.Ніцше, 

стверджував, що «велика місія покладена на критика»: лише він спроможний 

«емансипувати [літературне] мистецтво в напрямку до естетичної 

автономності, індивідуалізму, оригінальності мислення, інтелектуальному 

багатству, поглибленим як філософським, так і психологічним аналізом» [Цит. 

за: 174, c.99]. На його думку, критик, і тут він виявився солідарним зі всією 

«Молодою Музою», має внутрішню силу та творчий потенціал протистояти 

дидактизму українського письменства ХІХ ст.: критик не повчає, а провокує, 

стимулює до встановлення нових цінностей та понять. 

Для «молодомузівців» постать Ф.Ніцше була цікавою і як символ перемін. 

Вони неодноразово зверталися до аргументів філософа щодо кризовості 

сучасної їм культури та пов’язаним з нею народженням «людини без віри та 

надії». З цього приводу О.Луцький писав: «Ніцше вислав у широкі круги 

сучасного світового суспільства свого «Заратустру» і той мабуть ще більше, як 

всі попередні віщуни, звернув увагу всіх, хто з ним стрічались, на те, що 

наблизився час аналітичної контролі… Почалась нова гарячкова контроля, 

догма за догмою падали в провал забуття» [159, с.55]. 

Продовження літературно-критичної діяльності «Молодої Музи» 

знаходимо на сторінках часопису «Українська хата». Його літератори, подібно 

до «молодомузівців», сприймали «філософію життя» Ф.Ніцше як першооснову 

індивідуалізму. Вони стверджували, що лише сформована індивідуальність 

митця приводить читача до розуміння естетичної цінності літературного твору 

[Дет.: 95]. Про необхідність робити ставку на «нову» моральність, що витворить 

«нову» людину, «сильну як бог, аморальну як природа, горду як смерть, якій 

властива природна жорстокість та егоїзм, жадоба до влади й індивідуалізм, 

презирство до юрби» [Цит. за: 116, c.51], зазначав М.Сріблянський. 

Найбільшим ніцшеанцем серед «хатян» по праву можна вважати 

М.Євшана, чиї німецько-австрійські орієнтації дозволили осягнути всю 

багатогранність філософії Ф.Ніцше [90, c.467]. Його обізнаність в особливостях 

філософської системи німецького мислителя є помітною ще на рівні методології 
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дослідження творчості Т.Шевченка. Виходячи з відомої тези Ф.Ніцше – 

творчість є протиставленням себе загалу, М.Євшан, розвиваючи тему 

індивідуальності «українського генія слова», зазначав, що «його Бог – це його 

ціла індивідуальність, його Я, його єство, його душа, його почування та ідеали, 

його геній» [76, c.19]. Український критик, як і Ф.Ніцше, стверджував, що загал 

має докласти великих зусиль, аби створити умови для народження непересічної 

індивідуальності. На його думку, лише за таких умов мистецтво почне 

«розмовляти». 

Ідея творчого індивідуалізму, яку сповідував М.Євшан, означала 

утвердження «нового» мистецтва. При цьому повнота творчості проявляється 

лише тоді, коли митець приходить до межі Ніщо та стає глядачем, а на місце 

людського приходить «естетична цікавість та творчий ентузіазм» [90, с.468]. 

Виникає питання: де поділося «людське», чому воно поступилося місцем 

естетиці? Відповідь критика доволі співголосна Ф.Ніцше – «людина мусить 

умерти, щоб народився артист» [73, c.450]. 

Погляди М.Євшана на сутність «нового» мистецтва формують його 

нерозривну єдність з естетичною системою Ф.Ніцше, який розглядав світ як 

арену постійного протистояння двох сил: аполлонівської та діонісійської. 

Аналізуючи ніцшевий дуалізм начал, поділяючи його ідею стосовно того, що 

життя – насолода силою та творчою енергією, М.Євшан дещо модифікує 

центральну ідею всього ніцшеанства – ідею «надлюдини». Загальновідомим є 

той факт, що в Ф.Ніцше між реально існуючою людиною та вимріяним образом 

«надлюдини» існує контраст. І якщо німецький філософ був переконаний у 

необхідності якнайшвидше, подолавши «реальну людину», стати надлюдиною, 

то М.Євшан не поспішає позбутися цього контрасту. На його основі він 

формулює свою концепцію «трагічної краси душі». Трагізм полягає в тому, що 

в своєму ідеальному, ізольованому від зовнішніх впливів, світі людина 

приречена на самотність. Читаємо з цього приводу: «віддана лише своїм 

нікчемним втіхам і за себе лише пам’ятаючи, юрба ніколи не зрозуміє 
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жертовності [митців] заради неї, за яку [вони] віддають найкращі свої мрії й 

найдорожчі самоцвіти своєї душі» [72, c.31]. 

У 20-ті роки ХХ ст. в осередку українських літераторів спостерігалася 

повторна актуалізація вчення Ф.Ніцше. Саме в цей час розпочинає свою 

діяльність «Празька школа» (Ю.Клен, Ю.Липа, Є.Маланюк, О.Ольжич, О.Теліга 

та інші), в центрі уваги якої опинилася естетична теорія Ф.Ніцше. Тоді ж 

з’являються праці М.Хвильового (збірка прозових творів «Сині етюди», 1923 р.), 

В.Підмогильного («Невеличка драма», 1930 р.), В.Домонтовича («Дівчина з 

ведмедиком», 1928 р.; «Доктор Серафікус», написаний протягом 1928  – 1929 рр., 

але виданий у 1947 р.), в яких переосмислюється ніцшева ідея «надлюдини», 

адаптуючись до української дійсності, що стоїть на порозі соцреалізму. В 

загальну канву українського ніцшеанства може бути вписана й діяльність 

МУРівців (1945 – 1948 рр.) та літераторів Нью-Йоркської групи (з 1958 р.). 

Залишається лише зафіксувати, яким же у підсумку постає «Ф.Ніцше по-

українськи»? І як зазначав В.Табачковський, в пошуках відповідей необхідно 

уникати всіляких поверхнево-патетичних кваліфікацій на кшталт «ох, 

Ф.Ніцше!», «це так незвично, так епатажно!» [250, c.15] тощо. Натомість слід 

рухатися в напрямку до більш розважливого теоретичного вивчення того, що ж 

насправді Ф.Ніцше привніс в українську культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст. в 

цілому й літературу зокрема. Якщо узагальнювати, то можна зробити наступний 

висновок: діячі української культури, знайомившись з філософською системою 

німецького мислителя, не лише збагатили вітчизняну традицію новими 

віяннями та художніми прийомами, але й випрацювали чіткий механізм 

культурного «інакшування». Активний пошук власної культурної 

самоідентичності, який вони розпочали, репрезентує їх розуміння філософії 

Ф.Ніцше як творця більшості культурних метаморфоз Західної Європи та 

України межі століть. При цьому українська інтелігенція ніколи не копіювала 

ідеї філософа. Навіть О.Кобилянська, яку критики називали «пророком 

філософії Ф.Ніцше в Україні», не намагалася «оселити» мислителя в українській 

культурі. Для неї філософія Ф.Ніцше – це зразок того, як необхідно шукати 
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альтернативний існуючому шлях розвитку культури. І вона його шукала. Так 

само цей шлях шукали В.Винниченко та Леся Українка, літератори «Молодої 

Музи» та «Української хати», суспільно-політичні діячі Д.Донцов та 

В.Липинський, поети-емігранти та представники неокласики. Результатом стало 

те, що українська література набула «нових» характеристик, які дозволили їй 

вийти на арену світової культури, стати невід’ємною частиною науково-

теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної культурної парадигми. 

 

 

3.4. Філософські аспекти психоаналізу як чинник формування літературно-

критичного дискурсу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Епістемологічний «зсув», що відбувся в українській культурі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. в цілому та літературі зокрема, характеризується як 

найвагоміший момент нової доби. Він, визначивши параметри «нової» моделі 

самоідентичності, що стосувалася не лише людини, але й культури як такої (як 

незалежної одиниці буття), заклав ключові вектори в розвитку тогочасної 

України. В основі подібної моделі віднаходимо рефлексивне осягнення 

українськими літераторами кращих здобутків світової культури. В першу чергу, 

йдеться про засади науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської 

модерної культурної парадигми: філософія інтуїтивізму (А.Бергсон, Б.Кроче), 

«філософія життя» (Ф.Ніцше), «філософія песимізму» (А.Шопенгауер), теорія 

«вчування» (В.Воррінгер, Е.Гуссерль, В.Дільтей,  Т.Ліппс), екзистенціалізм 

(С.К’єркегор), філософські аспекти психоаналізу (З.Фрейд). Утім, якщо окремі 

його складові мали ознаки явної присутності в творчості українській 

письменників-модерністів (А.Бергсон, В.Дільтей, Ф.Ніцше, А.Шопенгауер), що 

виражалося через переклади філософських робіт, розширення загальної 

культурфілософської проблематики, впровадження окремих ідей на рівні 

текстуальної типології літературних творів, то решта відзначаються неявною 

(без прямих посилань) присутністю в літературному процесі України кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. 
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Говорити про теорію «вчування» та філософські ідеї психоаналізу в 

контексті української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. можна лише з 

урахуванням тієї ролі, що вони відіграли в становленні вітчизняного 

літературно-критичного дискурсу, який на межі століть утвердився не як 

супровідний фактор в розвитку культури тогочасної України, що було 

характерно для ідеології народництва, а як самодостатня частина процесу 

культурного самовизначення. Зокрема, вони допомогли вітчизняним критикам-

модерністам випрацювати власну методологію аналізу літературного твору, яка, 

на відміну від народницької, набула ознак герменевтики, бо включала в поле 

дослідження, окрім літературного твору, додаткові фактори як-то, приміром, 

психологічні особливості автора чи загальна атмосфера культурної епохи, в яку 

досліджуваний твір писався. 

Внесок теорії «вчування» в культуротворчі процеси України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. обмежується вимогою появи активного критика, предметом 

дослідження якого є не стільки світогляд письменника, що по своїй суті 

протистоїть динамічній дійсності, скільки його життя, котре інтерпретує 

дійсність в категоріях «стремління», «прагнення» та «дія». Як підкреслює 

Г.Корбич, ці категорії були ключовими для «філософії переживання» В.Дільтея. 

Маючи важливе значення для вироблення нових поглядів на літературу та 

методологію її дослідження, вони стали неодмінним знаряддям тогочасних 

вітчизняних критиків [130, c.163]. Відлуння дільтеївської концепції «вчування» 

віднаходимо в літературно-критичних статтях М.Євшана, М.Сріблянського, 

Г.Чупринки, в аналітичних розвідках О.Кобилянської, В.Стефаника, Лесі 

Українки, в творчості літераторів «Молодої Музи» (П.Карманський, О.Луцький, 

М.Рудницький). Утім, незважаючи на це, говорити про свідому рецепцію 

філософських ідей В.Дільтея українськими письменниками кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. не випадає можливості. Позаяк відсутні відомості щодо безпосереднього 

впливу В.Дільтея на літературний процес тогочасної України. Ті ж дільтеївські 

мотиви, які можна віднайти в творчості означених письменників, слід 

позиціонувати як опосередковане знання особливостей філософської системи 
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мислителя, котре обумовлене, здебільшого, через посередництво критиків 

«Молодої Польщі» (С.Виспянський, Є.Жулавський, З.Пшесмицький, 

С.Пшибишевський та інші). 

Дещо відмінну ситуацію маємо з З.Фрейдом, вчення якого зорієнтувало 

діячів української літератури на пізнання внутрішньої природи особистості, на 

пошук таємниць її буття у позасвідомому, оскільки лише воно, на думку 

філософа, позбавлене гніту суспільних норм та обов’язків, дозволяє осягнути 

життя у всій його повноті. Не без участі З.Фрейда в українському літературно-

критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст. прозвучала вимога 

необхідності дослідження мистецтва як самостійної сфери буття, що, як 

зазначає В.Гайдай, актуалізувало питання ролі індивідуальної уяви митця в 

творчому процесі [Див.: 44]. 

Опрацьовуючи тему рецепції філософських ідей психоаналізу З.Фрейда в 

творчості українських критиків-модерністів, варто враховувати, що їхня 

методологія психоаналізу художньої творчості формувалася здебільшого 

виходячи з вітчизняних здобутків, ніж на основі ідей З.Фрейда. 

Загальновідомим є той факт, що поява перших психоаналітичних досліджень в 

культурному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. не збігалася з часом 

публікації головних досліджень З.Фрейда («Леонардо да Вінчі. Спогад 

дитинства», 1910 р.; «Тотем і табу», 1913 р.; «Вступ лекцій до психоаналізу», 

1917 р.; «По той бік задоволення», 1920 р.; «Я і Воно», 1923 р.) [102, c.321]. 

Йдеться не лише про темпоральну першість. Аналітичні розвідки вітчизняних 

дослідників виявилися більш змістовними та теоретично узагальнюючими. 

Якщо аналізувати суто український досвід психоаналізу, то варто згадати про 

дослідження І.Франка («Із секретів поетичної творчості», 1898 р.), що було 

спрямоване на ідею розгортання нового методу літературної критики; О.Потебні 

(«Думка та мова», 1862 р.; «Психологія поетичного та прозаїчного мислення» та 

«Основи поетики», опубліковані по смерті дослідника в 1910 р.), які 

стосувалися багатоаспектного аналізу творчої уяви та її значення в художньому 

процесі; Д.Овсянико-Куликовського («Психологія думки і відчуття. Художня 
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творчість», 1909 р.), яке, розглядаючи мистецтво як момент виховання людини 

та утвердження моральності, виявило основні параметри психології творчості; 

С.Балея («З психології творчості Шевченка», 1916 р.), що було зосереджено на 

розробці патографічної методології дослідження; А.Халецького («Психоаналіз 

особистості і творчості Шевченка», 1926 р.), яке, поглиблюючи теоретичні 

напрацювання С.Балея, значну увагу приділяло аналізу родинних стосунків та 

їхнього впливу на формування психології літераторів; В.Підмогильного («Іван 

Левицький-Нечуй. Спроба психоаналізи творчости», 1927 р.), що виражало 

головне положення його психоаналітичного методу: «в психічному житті 

людини немає ні випадковостей, ні дрібниць» [Див.: 209]; Я.Яреми («Дитячі 

переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи», 1932 р.), в 

якому автор, у типовій для психоаналізу манері, стверджував про явний зв’язок 

між дитячими переживаннями та життям дорослої людини, який, у випадку 

творчих особистостей, знаходить своє вираження у формі несвідомих актів 

творчості. 

Загальна спрямованість та тематика вітчизняних досліджень свідчить, що 

українськими літераторами психоаналіз сприймався лише як методологія, котру 

критик має використовувати в своїй професійній діяльності. Це було 

принципово нове надбання української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Адже наявна досі народницька модель літературної критики відмежовувалася 

від будь-яких проявів психологічно, особливо якщо вони стосувалися 

психології автора літературного твору. Народницька ідеологія, про що свідчив 

М.Євшан, випрацювала розуміння критика як пасивного вчителя суспільної 

моралі та поведінки. З цього приводу читаємо: «… як [легко] бути критиком 

показав… наш Єфремов. Сів і пише, чи твори українських модерністів мають 

реальний ґрунт, чи є виявом народного життя і інтересів громади, чи ні. Чи 

служать вони ідеалом добра і правди, чи, може, проповідують порноґрафію та 

толкують тільки про любов. Чи розходяться вони зо здоровим розумом, чи ні. 

От і все. І такий критик все рішить правильно. Йому нічого ніколи не зможете 

закинути, він мусить бути правий. Бо не він тут оголошує присуд, а схема. Не 
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він тут у своїм імені промовляє, а від імени публіки. <…> І коли ви скажете, що 

він бреше, що він не правий, що він неук, він зараз же відкличеться до «волі та 

пошани» громадянства і публіка вас зажене в кут. Бо публіка любить 

протеґувати тих, що відкликуються до неї як до останньої інстанції. А 

смільчака, який йде наперекір її волі, і відкидає її ласку, вона оголосить 

декадентом, коли вже не божевільним» [74, c.305]. 

Український літературний модерн кінця ХІХ – початку ХХ ст. утвердив 

нове розуміння ролі критика. Усе частіше у тогочасному вітчизняному 

літературно-критичному дискурсі з’являлося усвідомлення того, що критик має 

бути абстрагованим від літератури. Тобто критик – це вже не письменник чи 

поет. Критик – це професія. Для нього головним є наявність сформованого 

спектру методологій дослідження літературних творів, на основі якого він 

підходить до аналізу твору як фахівець, як знавець літературних тенденцій, а не 

як поет чи письменник, що має деякі думки з приводу тих чи інших 

літературних явищ. Останнє є участю літераторів «Молодої Музи», діяльність 

якої можна розглядати як «пробний лет» (Б.Рубчак) у становленні вітчизняної 

модерної літературної критики. Хоча й серед «молодомузівців» були таланти, 

що займалися типовими проблемами психоаналізу і, тим самим, визначали їх як 

складові літературно-критичного процесу. Приміром, близьку З.Фрейду тему 

сновидінь, як способу єднання реального та фантастичного світів, що створює 

ілюзію вічності буття, віднаходимо в прозових творах М.Яцкова («Мальований 

стрілець», 1905 р.; «Дівчина на чорнім коні», 1909 р.; «Блискавка», 1913 р.). Як 

письменник, М.Яцків (не без впливу інтуїтивізму А.Бергсона) постійно 

наголошував на необхідності проникнення в «інтимні та потаємні сфери речей». 

А як критик, він зазначав, що подібної методики «проникнення» потребує й 

творчість, істинне розуміння якої в психології автора, в його фантазіях та 

пориваннях. 

Будучи виявом необмеженої гри уяви автора, творчість, на думку 

М.Яцкова, не повинна приховуватися від читача. На суспільний осуд мають 

виноситися не лише внутрішні терзання героїв літературних творів, їх 
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саморефлексія, бажання визначитися в думках та діях. Відкритим має стати й 

автор, його несвідомі мотиви та сподівання. Адже двоїстість людської психіки, 

як демонструє М.Яцків, властива і героям літературних творів, і їх авторам. 

Останні виявляються «розірваними» між пориваннями свого внутрішнього та 

зовнішнього «Я». Тому літературний твір слід аналізувати не лише з точки зору 

внутрішньої логіки саморозвитку головного героя, еквівалентом якої є художня 

закономірність, але й з позицій психологічної обумовленості автора, що 

формується під впливом зовнішніх соціокультурних факторів. Розвиваючи своє 

розуміння психоаналізу творчості, М.Яцків, як і більшість сучасних йому 

літераторів, дійшов висновку, що літературний твір не є сукупністю прийомів 

чи зовнішньою формою Слова. Літературний твір – відображення здатності 

автора поетично сприймати світ. «Письменник не просто досвідчений майстер, 

який вміє користуватися всякого роду прийомами впливу на читача, ні, – він 

сам так бачить, так думає, так відчуває…» [279, c.361]. Стверджуючи подібне, 

М.Яцків намагався підкреслити, що у психоаналітичній методиці аналізу 

літературного твору важливу роль відіграє не лише твір, але й його автор, який 

«в конкретний час та в конкретному місці створює конкретний твір» [Див.: 41]. 

Звідси – характерна для вітчизняного літературно-критичного дискурсу кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. тенденція до перегляду, а як наслідок, до утвердження 

індивідуалізму автора. 

Тема визволення індивідуальності автора стає головним постулатом 

літературно-критичної діяльності «Української хати». Йдеться насамперед про 

те, що «хатяни»-критики відмовлялися бути «машинами, [що] сповнюють всякі 

функції родинні, патріотичні, бюрократичні та громадські» [23, c.13]. Вони 

притримувалися тієї думки, що людина – це самодостатній світ, а гуманне 

ставлення до неї є визнанням її неповторності. Ось чому «хатяни» одночасно з 

цінністю літературного твору стверджували цінність індивідуалізму автора. 

Головним виразником таких поглядів був М.Євшан. Він зауважував, що 

український літературний модерн межі століть, ставлячи вимогу появи нових 

тем та жанрів, потребує нової критики, заглибленої в характер особистості, в її 
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естетичні ідеали, в особливості психології її творчості. При цьому творчість, як 

наголошував М.Євшан, слід розглядати як факт індивідуально-психологічної 

історії письменника, оскільки літературний твір – результат взаємодії відчуттів 

та сприйняттів, творчої фантазії та життєвого досвіду автора. 

Особливостям формування вітчизняного літературно-критичного дискурсу 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. присвячена відома стаття М.Євшана «Проблеми 

творчості» (1911 р.). У ній автор зазначав, що тогочасна літературна критика, 

вирішуючи власні професійні завдання та проблеми, вперше реально відчула 

суперечність між мистецькою цінністю твору та його суспільною значущістю. 

Він також стверджував, що проблема творчості, яка виникає внаслідок подібної 

суперечності, – це проблема індивідуалізму, витоки якої віднаходимо в 

несвідомому автора літературного твору. Сфера несвідомого, що становить 

основу творчості, на пізнання якої й має бути спрямована літературна критика, 

«відкрила можливість розглядати справжні мотиви людської діяльності» [19, 

c.18]. 

Утвердження модерну як «стилю епохи» продемонструвало, що процесом 

творчості керують не соціально обумовлені інтереси автора, а «сюжети» з його 

позасвідомого життя. А.Бергсон визначив ці «сюжети» як інтуїтивне начало 

творчого процесу, Ф.Ніцше – як волю життя до самовираження, З.Фрейд – як 

гру творчої уяви, а вітчизняні діячі культури – як вияв непідвладної людині 

Божої волі. Читаємо в І.Франка: «… поети творять несвідомо… [вони] 

виспівують не свої власні слова, не свої власні думки і образи, а тільки те, що їм 

піддає якась вища, божа сила. <...> Поет є тільки знарядом божого об’явлення; 

він не є одвічальний за свої пісні, бо творить їх в непритомнім стані» [266, c.54 –

 55]. Творчі люди звикли позиціонувати Божу волю, що їх направляє, з впливом 

незвіданого: з тим, що в досократівську епоху називали Музою, або з тим, що 

Платон визначив як стан божевілля, або з тим, що Т.Шевченко називав 

«думами», чітко відмежовуючи їх від звичайного людського «Я», тощо. 

Філософські ідеї психоаналізу засвідчують, що всі існуючі визначення Божої 

волі слід ототожнювати з феноменом позасвідомого, який вплив принципу 
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насолоди літературним твором переводить з рівня сприйняття на рівень його 

творення. 

Стверджуючи, що художня літературна є носієм психологічного знання про 

людину, вітчизняні критики-модерністи зорієнтували весь свій методологічний 

інструментарій на виявлення в літературному творі проявів позасвідомого 

(«несвідоме» – у В.Підмогильного; «нижня свідомість» – у І.Франка), бо лише 

воно, на їх думку, несе інформацію про цінність твору. «[Позасвідоме є] 

величезним, невичерпаним магазином думок і почувань… засіки [котрого], при 

корисних обставинах, можуть відчинитися і видати з себе скарби, про які їх 

щасливий властитель не знав нічогісінько» [266, c.62 – 63]. Про дар «видобувати 

глибоко заховані скарби людської душі», яким наділені літератори, свого часу 

писав І.Франко. При цьому мислитель стверджував, що ним володіють не лише 

поети та письменники, але й літературні критики. Читаємо з цього приводу: 

«пізнання сеї важної ролі [позасвідомого]… в поетичній творчості вельми 

важне… для літературного критика <...> в тій перевазі [позасвідомого] при 

творчім процесі [критик] має певний критерій до оцінки: за якими творами 

стоїть правдивий поетичний талант, правдиве «натхнення», а де є холодне, 

розумове, свідоме складання, гола техніка, дилетантизм. Відсуваючи набік 

твори дилетантів… критик тільки на творах вроджених поетів буде студіювати 

секрети їх творчості…» [266, c.64]. Окрім цього, на думку І.Франка, критик, так 

само як і поет, має володіти певним талантом до гармонійного поєднання 

позасвідомого та свідомого («верхня свідомість»). Тільки за таких умов можна 

говорити про художній твір як про деяку психічну цілісність. Адже будь-який 

літературний твір, що є результатом творчої діяльності позасвідомого, для свого 

існування потребує форми, а форма – це «діло розуму». У цьому контексті 

мислитель посилається на таких велетнів літературного Слова, як Гомер, 

Софокл, Шекспір та Гете, бо їм вдалося «приборкати» творчі пориви 

позасвідомого. Це те, що згодом постструктуралісти визначать як «вміння 

читати між рядків»: за свідомою формою бачити позасвідомий зміст. Утім, на 
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межі століть, про що свідчать праці І.Франка, таке «вміння» було справжнім 

проривом у професійній діяльності літературного критика. 

І.Франко не лише активно розробляв психоаналіз як методологію 

вітчизняної літературної критики, але й провадив його на практиці. Зокрема, 

аналізуючи поезію Т.Шевченка, мислитель порушив питання значення вільних 

асоціацій ідей в художньому процесі, яке також хвилювало й З.Фрейда. 

І.Франко вважав, що «поетична асоціація ідей» – це «ключ до зрозуміння маси 

індивідуальних прикмет різних поетів, різних шкіл та поетичних стилів, про 

котрі досі наговорено багато шумних та неясних фраз» [266, c.65]. На основі 

цього він припустив, що Т.Шевченко, створюючи свої характери, навмисне 

використовував незвичайні звороти («недоля жартує», «лихо сміється», «ніч 

стрепенулась», «закрий, серце, очі», «лихо танцювало», «шляхта кров’ю 

упилася» тощо), щоб «викликати в душі те саме занепокоєння, напруження, ту 

саму непевність та тривогу, яка змальована в його віршах» [266, c.67]. 

Метод психоаналізу також був характерний для літературно-критичної 

діяльності В.Підмогильного. Мислитель неодноразово зазначав, що те, на 

перший погляд, «гидке, страшне та негідне людини», що його відкриває 

психоаналіз, є частиною людської природи, і воно, подібно до уяви та фантазії, 

визначає сутність творчого таланту. Під «гидким» малося на увазі незнані досі 

українській культурі теми Едипового комплексу, сексуальності, інцесту тощо. 

Ці теми становили основу «філософії психоаналізу» З.Фрейда. Їх без вагань 

порушував В.Підмогильний, коли аналізував постать І.Нечуй-Левицького. 

Зокрема, критик, натякаючи на існування прихованих в офіційній біографії 

І.Нечуя-Левицького моментів з його життя, писав: «… треба знати не саму 

«офіційну» частину життя [письменника], а і його інтимний побут, різні деталі 

та дрібнички його вдачі» [Див.: 209]. Завдячуючи тому, що об’єкт дослідження 

вже помер, «бо аналізувати живого – небезпечна і жорстока річ!» [Див.: 209], 

В.Підмогильний скеровує свою увагу на так старанно приховану С.Єфремовим 

(автором біографії І.Нечуя-Левицького) тему Едипового комплексу І.Нечуя-
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Левицького: «в ньому – і тільки в ньому ми повинні шукати тих імпульсів, що 

зумовили як саму його творчість, так і її напрямок» [Див.: 209]. 

Аналізуючи творчість письменника крізь призму Едипового комплексу, 

В.Підмогильний приходить до власного розуміння несвідомого, що є аналогом 

позасвідомого З.Фрейда, та тієї ролі, що воно відіграє в творчому процесі. Як 

зазначає О.Юречко, несвідоме автора в концепції В.Підмогильного – це 

невротично-нав’язлива ідея, рушій негативних думок і вчинків [289, c.152]. 

Читаємо на підтвердження: «… несвідоме не різнить великого від малого! 

Несвідоме знає тільки свій об’єкт. Воно – чіпке і, вхопившись якоїсь дрібнички, 

обертає її в idée fixe» [Див.: 209]. Розробляючи це розуміння несвідомого, 

В.Підмогильний не лише поглиблює теорію Едипового комплексу І.Нечуя-

Левицького, засвідчуючи про його «міцну фіксацію на матері й нахилів до 

ідентифікації з нею», але й визначає І.Нечуя-Левицького як типового невротика, 

як старосвітського письменника та ортодоксального патріота [102, c.333]. 

Використання психоаналітичних методик як основи літературно-

критичного дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ ст. дозволило тогочасним 

вітчизняним критикам виявити типові як для української, так і для 

західноєвропейської культури теми. Йдеться, зокрема, про мотив роздвоєності 

індивідуального «Я», про його намагання гармонійно узгодити своє життя і з 

власною природою, і з оточуючою дійсністю, котру, як продемонстрували 

вітчизняні модерністи, слід визначати як простір вільної взаємодії «Я» та 

«Іншого». Питання самоідентифікації суб’єкта культури, яке іманентно 

простежується в творчості українських письменників-модерністів, змусило 

літературних критиків зважати на несвідомі мотиви творчості, бо український 

літературний модерн кінця ХІХ – початку ХХ ст. – це не лише утвердження 

унікальності психіки індивідуального «Я», це ще й визнання унікальності «Я-

Іншого». 

Також, як ніколи гостро, в українській літературі кінця ХІХ – початку     

ХХ ст. постала тема песимізму, котра оприлюднила нав’язливі для неї мотиви 

епатажності, істерії, божевілля, межовості, самогубства тощо. Як зазначає 
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М.Нестелєєв, меланхолічні настрої, депресія, неврози та самогубство, як їх 

кульмінація, в межах вітчизняного «модернізму», подібно до філософських ідей 

психоаналізу З.Фрейда («Сум і меланхолія», 1916 р.), були детерміновані 

нагальною потребою розв’язати конфлікти агресії, появу яких фіксували 

довоєнні та повоєнні роки [189, c.9]. Близькими темі песимізму в українській 

літературі межі століть виявилися В.Домонтович, А.Кримський, Т.Осьмачка, 

В.Підмогильний, В.Стефаник, П.Тичина, М.Хвильовий. При цьому їх творчість, 

а в деяких випадках і сам факт життя, засвідчила, що мотив суїцидальної смерті, 

котрий є радикальною формою песимізму, слід розцінювати як «акт остаточної 

самоідентифікації», при якому типова агресія проти Іншого трансформується в 

агресію проти власного «Я» [189, с.10]. 

Досліджуючи нову для української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

тему «зречення свого Я», вітчизняні критики-модерністи, вже під впливом ідей 

З.Фрейда, виявили явний зв’язок між мотивами песимістичних вчинків героїв 

деяких літературних творів (відчай втрати, почуття страху, самотність, 

дезорієнтованість, відчуття зайвості тощо) та психоемоційними переживаннями 

їх автора, позасвідомими інтенціями його психобіографії (М.Нестелєєв). 

Прикладом деструктивної сили наративу «самозречення» є творчість та життя 

М.Хвильового. 

Загальна методологія дослідження літературного твору крізь призму 

психобіографії автора, котрою послуговувалися вітчизняні критики кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., уможливила дискурс про екзистенційні виміри тогочасної 

української культури в цілому та літератури зокрема. Приміром, С.Павличко 

зазначала, що екзистенційна тематика досить голосно звучала в межах 

українського «модернізму», особливо якщо аналізувати творчість письменників 

воєнних та повоєнних років. Ситуація межовості, яку, відчуваючи, письменники 

втілювали в образах своїх літературних героїв, окреслила типову для філософії 

екзистенціалізму проблему відповідальності людини за свої вчинки: як перед 

«індивідуальним Я», так і перед «Я-Іншого». Відповідно, головна ідея 

вітчизняного літературного модерну кінця ХІХ – початку ХХ ст., – 
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самоідентифікація суб’єкта культури, – в контексті філософії екзистенціалізму 

отримала простір не лише для естетичного пошуку «Я», але й для етичного 

обґрунтування його цілісності. 

Рефлектуючи щодо можливих причин популярності екзистенційних 

мотивів в українській літературі межі століть, В.Петров-Домонтович-Бер писав: 

«… криза й катастрофа перестали бути [лише] літературними образами й 

філософськими категоріями… вони стали реальностями життя» [208, c.13]. 

Тобто типові для західноєвропейського екзистенціалізму ситуації вибору, «втечі 

від себе», «межовості», автентичності «Я» в межах вітчизняного літературно-

критичного дискурсу періоду fin de siècle перестають бути літературними 

темами. Вони стають невід’ємною частиною реальності людини «переломного 

періоду», початковими умовами її самоідентифікації. 

Слід розуміти, що традиція вітчизняного літературного екзистенціалізму, 

представлена в творчості І.Багряного, В.Барки, В.Домонтовича, Т.Осьмачки, 

В.Стуса, В.Шевчука, поетів Нью-Йоркської групи, про яку так часто згадують 

сучасні дослідники, не має нічого спільного з екзистенційними мотивами 

літературного модерну України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Позаяк тематично 

та й темпорально вона була більш близькою канонам класичного 

екзистенціалізму (А.Камю, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер). Тоді як 

український модерн тяжів до ідей С.К’єркегора, в їх інтерпретації крізь призму 

«філософії життя» Ф.Ніцше. Цей нюанс є важливим. Але зрозуміти його можна 

лише в сучасній ситуації постмодерну, коли, як зазначала Т.Гундорова, 

з’являється часова дистанція між нами-дослідниками та українським 

«модернізмом», як об’єктом наукової рефлексії. 

Вищезазначене, звісно, не знімає питання екзистенційності в художній 

практиці вітчизняних літераторів періоду fin de siècle. Утім, 

«людиновимірність» української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., що 

вписується в загальну картину екзистенційної орієнтованості 

західноєвропейського модерну як «стилю епохи», більшою мірою була 

детермінована особливостями національної культури, для якої ситуація 
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самовизначеності людини завжди була актуальною, ніж поставала як результат 

впливу філософії С.К’єркегора. Навіть екзистенційні мотиви Ф.Ніцше не мали 

такого впливу на український літературний модерн межі століть, як її мала 

вітчизняна ситуація «бездержавності» та пов’язана з нею загроза втрати власної 

національної самоідентичності. 

Як висновок зазначимо: вивчення особливостей вітчизняної 

психоаналітичної традиції демонструє, що в контексті літературно-критичного 

дискурсу України кінця ХІХ – початку ХХ ст. ідеї З.Фрейда були лише 

каталізатором вже наявних естетико-психологічних мотивів, а не формотворчою 

силою. Розроблений вітчизняними критиками метод психоаналітичного аналізу 

художнього твору хоча й мав багато спільного з філософськими ідеями 

психоаналізу З.Фрейда, проте його смислотворчою основою виступила 

вітчизняна психоаналітична традиція: І.Франко, В.Підмогильний, С.Балей, 

О.Потебня та інші. Звідси констатуємо: актуальне для цього дослідження 

питання «філософські аспекти психоаналізу З.Фрейда та літературно-критична 

діяльність українських модерністів» сьогодні варто вирішувати в категоріях 

співзвучності, а не безпосереднього впливу. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті дисертаційного дослідження, шляхом зіставлення 

культурфілософських засад творчості українських письменників кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. з філософсько-світоглядною програмою західноєвропейської 

модерної культурної парадигми, було з’ясовано: 

1. Аналіз творчості провідних українських письменників кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. продемонстрував їх обізнаність та загальну орієнтованість на 

філософсько-світоглядні засади західноєвропейської модерної культурної 

парадигми. Зокрема, він засвідчив, що вітчизняний літературно-критичний 

дискурс України кінця ХІХ – початку ХХ ст. слід визначати не просто як 

черговий етап у розвитку вітчизняної культури, а як конкретний, якісний 

гносеологічний та аксіологічний «зсув» у бік її самовизначеності. Він – «живий 

дискурс самоідентичності», у центрі якого знаходиться активна, унікальна та 

самодостатня творча індивідуальність, що перебуває в постійному пошуку 

власних життєвих орієнтирів. 

2. Встановлення типологічної близькості вітчизняної літератури кінця 

ХІХ  – початку ХХ ст. культуротворчим процесам Західної Європи межі століть 

стало можливим завдяки аналізу останніх крізь призму семантики поняття 

«культурна парадигма», що відображає смислову єдність культури, у межах якої 

суб’єкт формулює та вирішує життєво важливі завдання. 

3. Розпізнання культурної парадигми, яка, стимулюючи суб’єкта культури 

до вироблення нових аксіологічних значень, зберігає його зв’язок з уже 

наявними культурними кодами, обумовлене її концептуальною основою. На 

підставі її «розгортання» всі смислотворчі складові культурної парадигми 

можуть бути визначені як такі, що належать єдиній соціокультурній дійсності. 

Для культурної парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст. такою основою 

виступило поняття «життя», головне смислове навантаження якого – його 

результативність щодо декларування певного «стилю життя» (О.Устюгова). 

4. «Розгортання» концептуальної основи культурної парадигми кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. відбувалося шляхом утвердження стилю модерн, який власною 
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претензією на онтологію засвідчив свою семантичну відмінність від 

атрибутивного та предикативного значень поняття «модерн». У першому 

випадку йдеться про модерн як про властивість називатися «сучасним». У 

такому контексті воно використовується на позначення якісної характеристики 

певного явища, встановити яку можна лише шляхом його часово-просторового 

співвідношення з іншими явищами того ж порядку. Предикативний вимір 

пов’язаний з використанням поняття «модерн» як імені культурно-історичної 

епохи початку XVIІ – першої третини ХХ ст. 

5. Онтологічність стилю модерн, тобто визначеність його як специфічного 

типу художнього світогляду, дозволила розглядати західноєвропейську 

культурну парадигму кінця ХІХ – початку ХХ ст. як модерну з властивим їй 

розрізненням смислового поля понять «модерн» і «модернізм». Усупереч 

етимологічній близькості, спільній орієнтованості на ідею «новизни», модерн та 

модернізм різняться змістовно. Підстава розрізнення – їх відмінне ставлення до 

історичної пам’яті та її значення в процесах культурної самовизначеності: 

модернізм націлений на повну негацію всіх проявів традиційного в життєсвіті 

людини, тоді як модерн є втіленням творчого оновлення традиції, що 

передбачає можливість адаптації досвіду минулого до вимог сучасності. 

6. Українській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. в цілому та літературі 

зокрема не було властивим функціонування двох етимологічно близьких, але 

семантично відмінних явищ: модерну як «стилю епохи» і модернізму як 

напряму в мистецтві. У той же час дослідження творчості провідних 

українських письменників того періоду засвідчило, що хоча термінологічно для 

вітчизняного літературно-критичного дискурсу межі століть характерно 

використання поняття «модернізм», проте ідейно він відповідав засадам 

західноєвропейського модерну. Ця відповідність простежується на рівні 

намагання актуалізувати вікову українську традицію до вимог сучасності, зняти 

суперечність між традиційним та інноваційним, продемонструвати 

перспективність самоідентифікації творчого «Я» відносно загальнокультурного 

контексту. 
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7. Літературно-критичний дискурс України межі століть був орієнтований 

на проголошення авторитету випадкового, недетермінованого суспільними 

цілями начала культурного саморозвитку; боротьбу з традиційною 

умоглядністю; відстоювання пріоритету індивідуального над колективним, прав 

особистості, а не абстрактних інтересів суспільства; вираження незбагненної 

суті життєвих явищ; «(де)міфологізування реальності повсякденного», шляхом 

вироблення особливої художньої мови, здатної осягнути глибини людської 

сутності; пошук нових нестандартних рішень як у творчості, так і в реальному 

житті. Він засвідчив загальне прагнення українського народу до культурного 

самовизначення. Якщо на початку це прагнення мало характер випадкових 

відкриттів та експериментів з природою художнього слова, то згодом воно 

набуло ознак цілеспрямованого процесу, що в своїй основі мав філософські ідеї 

інтуїтивізму (А.Бергсон, Б.Кроче), «філософії життя» (Ф.Ніцше) та теорії 

«вчування» (В.Дільтей). 

8. Дослідження української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. як 

репрезентатора специфічного дискурсу культурної самоідентичності 

українського народу своїм головним висновком має положення, відповідно до 

якого стверджується рефлексивний характер рецепції теоретичних засад 

західноєвропейської модерної культурної парадигми вітчизняними діячами 

культури межі століть. При цьому чітко виокремлюється три рівні 

функціонування науково-теоретичного дискурсу західноєвропейської модерної 

культурної парадигми в межах української літератури кінця ХІХ – початку 

ХХ  ст.: художня творчість (розширення тематики літературних творів), 

літературно-критична діяльність (утвердження нової методології дослідження 

літературних творів та психобіографії автора) та суспільно-політична діяльність 

(легітимізація соціальних практик у національно-культурному відродженні 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 
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