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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Актуальність теми   

зумовлена необхідністю  ґрунтовного аналізу  філософської складової  

спадщини Валер’яна Підмогильного. У творах літератора осмислюються 

проблеми любові, смерті, Бога, а кожний герой і його страждання  

розкриваються з безмежною повагою до його індивідуальності, не засуджуючи 

будь-які її прояви. Дослідивши те, як В. Підмогильний осмислює буття людини, 

ми можемо вкотре відкрити для себе нові грані розуміння фундаментальних 

проблем людського існування, а отже, поставити собі питання про те, хто ми є 

насправді. 

Тематика, яка пронизує прозу В. Підмогильного, особливо перегукується  

з тим, про що писали представники філософії екзистенціалізму.  Філософський 

аналіз творів українського письменника є актуальним ще й тому, що дає 

можливість  розглянути його літературні здобутки в європейському контексті. 

Таке дослідження дасть можливість виявити новаторські тенденції у творчості 

В. Підмогильного, а також висвітлити  екзистенційний умонастрій  української 

культури. 

Творчість письменника, яка пронизана переживанням «межових 

ситуацій», залишається особливо цікавою для сучасної людини, адже світ 

охоплений глобальними проблемами, які не можуть не вражати: це й існування 

екологічної кризи, проблеми соціальної нерівності, питання збереження миру в 

світі. «Межовістю» охоплена і реальність останніх років в Україні  у зв’язку з 

революцією 2014 року та війною з Росією. Відтак, для багатьох проза Валер’яна 

Підмогильного може стати по-справжньою близькою, адже він рефлексує над 

питаннями, які є особливо важливими для кожної людини. Зокрема,  для тих, 

хто живе в інформаційному суспільстві і вже не може відмежуватися від тих 

трагічних подій, які відбуваються в Україні та світі. 

Філософування Валер’яна Підмогильного є вагомим та актуальним 

завдяки гуманістичним мотивам, які наповнюють його творчість. Наголосимо, 

що ми живемо в час, коли кожне цивілізоване суспільство прагне до 

утвердження демократичних цінностей, поваги до кожної окремої людини та 

прийняття її інакшості. Український прозаїк виражав особливу любов до всіх 

своїх героїв, до їхньої свободи та унікальності, навіть якщо їхня особистість 

була суперечливою, а вчинки не вирізнялися моральністю. 

Актуальність дисертації зумовлена і тим, що архівні матеріали, які 

стосуються життя та творчості Валер’яна Петровича Підмогильного (1901-

1937) все ще не повністю опубліковані та недостатньо досліджені. Відмітимо, 

що важливим є аналіз  сучасних трактувань творчості письменника, яка в 

останні роки виходить із забуття. Свідченням актуальності його творів є 

постановка вистави за романом «Місто» Київським академічним театром на 

Липках, а також згадкою його особи  у документальному фільмі «Будинок 

«Слово». 

Дослідження спадщини В. Підмогильного, а також її розгляд в 

європейському контексті є важливим ще й тому, що його особистість та твори, 
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як і творчість багатьох інших представників «Розстріляного відродження»,  ще   

досі не є відомими широкому загалу. Зважаючи на високий європейський 

рівень та новаторство доробку представників «Розстріляного відродження», 

можна стверджувати, що для багатьох громадян України літературні твори того 

періоду можуть стати  культурними явищами, з якими вони бажатимуть себе 

ототожнювати. Зазначимо, що українська культурна спадщина європейського 

зразка в майбутньому може стати одним з найважливіших чинників 

консолідації українського суспільства. 

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

дисертаційного дослідження пов’язана з науковими темами кафедри теорії та 

історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Становлення нової соціокультурної реальності в Україні» (номер державної 

реєстрації 0113Y001899),  «Українська культура: виклики сучасності»  (номер 

державної реєстрації 0116Y001701). 

Об’єктом дисертаційного дослідження є філософія творчості Валер’яна 

Підмогильного крізь призму ідей представників екзистенціалізму. 

Предметом дослідження є виокремлення ідей та концептів філософії 

екзистенціалізму у творчості Валер’яна Підмогильного. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – дослідити  

філософську складову спадщини Валер’яна Підмогильного та виявити 

специфіку  осмислення  ним екзистенційних проблем. 

Мета дослідження зумовила такі завдання: 

 опрацювання архівних матеріалів для висвітлення творчого шляху та 

джерел формування філософського світогляду автора; 

 виокремити особливості естетизму у творчості Валер’яна Підмогильного 

шляхом зіставлення з характеристиками естетика у творах Сьорена 

К’єркеґора; 

 розглянути окремі «межові ситуації» в малій прозі В. Підмогильного; 

 порівняти абсурдних героїв у творчості А. Камю та В. Підмогильного; 

 проаналізувати особливості переживання «нудоти» персонажами творів 

Ж.-П. Сартра та В. Підмогильного; 

 висвітлити питання свободи у творах В. Підмогильного та Ж.-П. Сартра; 

 охарактеризувати погляди В. Підмогильного про сутність художньої 

творчості у порівнянні з твердженнями  А. Камю та Ж.-П. Сартра. 

Методи. При вирішенні конкретних завдань дисертаційної роботи 

використовувались загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції, узагальнення. В роботі використані також такі методи гуманітарних 

наук:   компаративного аналізу, герменевтичний і феноменологічний. До 

підходів віднесено: історико-філософський, філософсько-антропологічний, 

біографічний, міждисциплінарний, аксіологічний. 

Наукова новизна дисертації. Проаналізовані літературознавчі праці та 

статті (Г. Кудрі, В. Мельника, Є Лепьохіна, С. Лущій та ін.), присвячені 

творчості Валер’яна Підмогильного, а також  зв’язкам з літературною течією 

екзистенціалізму. Однак, відсутні  ґрунтовні дослідження філософського 

спрямування, які б дали можливість глибше проаналізувати доробок 
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українського письменника, порівняти філософські ідеї, які наявні в його 

літературних творах, з ідеями у працях С. К’єркеґора, К. Ясперса, А. Камю,  Ж.-

П. Сартра.          

         Більшість літературознавчих досліджень зосереджені на розгляді окремих 

романів або зразків малої прози В. Підмогильного. У дисертації проведено 

комплексне дослідження доробку письменника у зіставленні з творами 

філософів-екзистенціалістів. Виокремлено екзистенційну проблематику та 

розглянуто проблему людини в історико-філософському руслі, в якому ця тема 

ще не була вичерпно проаналізована  вітчизняними дослідниками. 

          Наукову новизну дисертаційного дослідження конкретизовано у низці 

положень: 

Вперше: 

 здійснено цілісний, системний історико-філософський та антропологічний 

аналіз змісту спадщини В. Підмогильного.  Виокремлено основні етапи:  

вивчення обставин  життя  письменника завдяки ознайомленню з 

неопублікованими архівними джерелами; аналіз їх впливу на творчість 

літератора; виділення філософсько-антропологічної складової 

проблематики у прозі автора; проведення порівняльного аналізу з 

поглядами представників філософської течії екзистенціалізму; 

 досліджено естетичні погляди Валер’яна Підмогильного та виокремлено 

характерні риси, які притаманні ідеальному образу митця: зацікавленість 

долями інших людей і суспільними реаліями та вірність власним 

художнім орієнтирам; 

 розглянуто особливості поглядів українського літератора в контексті 

позицій А. Камю про «нового» митця сучасності та теорії ангажованого 

мистецтва Ж.-П. Сартра; 

 проаналізовано проблему свободи у творчості В. Підмогильного, 

порівнюючи його «атеїзм» зі світоглядом Ж.-П. Сартра. Для французького 

філософа «атеїзм» означає, що вся відповідальність покладається на 

людину та будь-яка  суб’єктивна мораль має право на існування. У прозі 

українського письменника утвердження свободи є також наявне, що 

проявляється  в абсолютній відсутності моралізаторства автора щодо 

вчинків героїв; 

набуло подальшого розвитку: 

 дослідження абсурдного світовідчуття у прозі В. Підмогильного, 

виокремивши висловлювання та моделі поведінки героїв, які транслюють  

переживання непевності світу, загубленості та хаосу; 

поглиблено: 

 аналіз естетичних героїв творів Валер’яна Підмогильного в контексті 

естетизму  філософії С. К’єркеґора; 

 розкриття мотиву «смерті Бога» та специфіки «атеїзму» Валер’яна 

Підмогильного; 

 дослідження архівних матеріалів, зокрема архівно-слідчої справи 

В. Підмогильного, його листування та рукописи; 

удосконалено: 
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 розгляд кризових станів у прозі В. Підмогильного, ґрунтуючись на вченні 

Карла Ясперса; окреслення окремих «межових ситуацій», які 

переживають його герої; 

 системний аналіз етапів становлення абсурдної людини у творах 

Підмогильного у зіставленні з прикладами персонажів абсурду  на основі 

філософських рефлексій А. Камю та Ж.-П. Сартра. 

Практичне значення отриманих результатів. Аналітичні матеріали та 

висновки, що отримані в результаті дисертаційного дослідження, можуть бути 

використані при підготовці до лекційних та практичних занять з курсів 

«Естетика», «Історія світової культури», «Історія української культури», 

«Філософія творчості», «Філософська антропологія», «Історія філософії». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. У процесі роботи висновки і положення наукової новизни 

сформовані автором на основі отриманих результатів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження апробовані на звітних наукових конференціях 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка у 2016, 2017 та 2018 роках.;  на міжнародних наукових конференціях  

«Дні науки філософського факультету – 2016» (Київ, 20-21 квітня 2016 року) та 

«Дні науки філософського факультету – 2017» (Київ, 25-26 квітня 2017 року); 

на Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. 

Виклики сьогодення» (Львів, 21-22 квітня  2017 р.), на всеукраїнській 

конференції студентів та аспірантів філософських факультетів –  ХХ читання 

пам’яті Георгія Флоровського (м. Одеса, 5-6 жовтня 2017 р.);  на засіданні 

філософської комісії ХХХ наукової сесії Наукового Товариства ім. Шевченка 

(м. Львів, 14 березня 2019 р.). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел (195 позицій, 4 з яких – іноземною 

мовою). Дисертація викладена на 187 с. тексту, основний текст з яких складає 

156 сторінок, а список використаних джерел – 21 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано на зв’язок 

роботи з науковими програмами темами кафедри; визначено мету дослідження 

та завдання, що нею зумовлені;  вказано об’єкт і предмет, а також окреслено 

методологію дослідження; сформульовано положення наукової новизни, 

вказано практичне значення наукових результатів та  особистий внесок 

здобувача;подано інформацію про апробацію результатів дисертації, публікації 

за темою дослідження; визначено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі  «Історико-філософська рецепція творчості 

Валер’яна Підмогильного» здійснено аналіз основних понять та термінів, 

використаних у дисертаційній роботі, розглянуто джерельно-біографічні 

матеріали. Обґрунтовано використання методів: компаративного аналізу, 

герменевтичного, феноменологічного, а також підходів: історико-
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філософського, філософсько-антропологічного, біографічного, 

міждисциплінарного, аксіологічного. 

У підрозділі 1.1. Історіографія дослідження розглядаються матеріали, які 

стали основою дослідження. Серед них: твори Валер’яна  Підмогильного, 

Сьорена К’єркеґора, Карла Ясперса, Альбера Камю, Жана-Поля Сартра. Окремо 

було вивчено архівні документи, завдяки яким розкрито обставити життя 

письменника, а також його маловідомі висловлювання, які більш повно 

окреслюють портрет літератора. Зокрема, це документи з Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтв України, в яких представлені 

уривки його творів, листи до колег та рідних, рукописи з правками автора. 

Також у даному розділі було досліджено і архівно-слідчу справу Валер’яна 

Підмогильного. Здійснено її аналіз на предмет того, яка частина свідчень могла 

бути правдивою, а також які висловлювання письменника могли бути 

фальшивими або ж даними слідству під фізичним та психологічним тиском. 

Розглянуто роботи таких дослідників  творчості В. Підмогильного як Андрій 

Ніковський та Михайло Доленго, які жили в один час з письменником.  У 

розділі також окреслено зміст монографії  Володимира Мельника «Суворий 

аналітик доби: Валер'ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті 

української прози першої половини XX ст.». Проаналізовано позиції Соломії 

Павличко та Наталії Моханової щодо гендерної проблематики у прозі 

письменника. 

У цьому підрозділі викладено основні етапи життя і творчості Валер’яна 

Підмогильного, цікаві факти, а також спогади його сучасників. Таким чином  

висвітлено значимість цієї історичної постаті і те, який культурний спадок  

письменник залишив по собі. Йдеться не лише про літературну творчість, але й 

перекладацьку діяльність автора, його роботу як публіциста, а також про 

Підмогильного як одного з укладачів словника  «Фразеології ділової мови». 

Здійснено також огляд дисертацій, що дотичні до теми даного 

дослідження: І. Скляр, Є. Лепьохіна, А. Седлерової, О. Калініченко, 

Л. Коломієць та  Г. Кудрі. У заключній частині підрозділу розглянуто 

публіцистичні матеріали, які стосуються періоду 1920-1930-х рр., 

документальний фільм «Будинок «Слово»,  а також виставу за романом 

Валер’яна Підмогильного «Місто». 

У підрозділі 1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження  

визначено основні поняття, які використовується у дисертаційній роботі –

абсурду і «межової ситуації». Виділено підходи до розуміння понять 

екзистенційної філософії та екзистенціалізму. Обґрунтовано необхідність 

дослідження літературної спадщини В. Підмогильного в історико-культурній 

площині.  Розкрито методи дисертаційного дослідження:  герменевтичний, 

феноменологічний,  компаративного аналізу; підходи: історико-філософський,  

біографічний, філософсько-антропологічний, аксіологічний та 

міждисциплінарний. 

Основним методом, яким ми послуговувалися на всіх етапах нашого 

дослідження  є  метод компаративного аналізу. З його допомогою здійснено 

порівняння специфіки осмислення екзистенційних проблем у творчості 
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Валер’яна Підмогильного з тим, як ці питання були розглянуті у працях 

представників екзистенційної філософії. Герменевтичний метод допоміг 

прочитанню й аналізу того,  як екзистенціалісти, а також безпосередньо  сам 

Валер’ян Підмогильний трактують свободу, любов, Бога, як описують і 

осмислюють життя людини та ті рушії, які нею керують. Феноменологічний 

метод допомагає нам осягнути  поняття: «абсурд», «нудота», «любов», 

«свобода». Історико-філософський підхід допоміг нам виявити передумови 

формування філософської основи прози українського письменника, окреслити   

історичні обставини, за яких виникали філософські ідеї Ж.-П. Сартра, А. Камю,  

К. Ясперса. Філософсько-антропологічний підхід дав можливість нам 

розглянути  сутність людини у творах В. Підмогильного – особистість у всій її 

унікальності і неповторності. 

Завдяки біографічному підходу виявлено, як саме формувалися естетичні 

погляди В. Підмогильного. Особистий досвід письменника, що пронизаний 

трагізмом, може стати для нас поясненням зацікавленості ним темою 

страждання та абсурду, його розчаруванням в релігії і в Богові.  Аксіологічний 

підхід розкрив, наскільки важливим для нас є звернення до творчості Валер’яна 

Підмогильного та популяризація його доробку.  Проблеми, які він піднімає у 

своїх творах, – вічні та актуальні завжди, а це означає, що емоційне сприйняття 

і водночас раціональне осмислення його творчості може стати одним із 

поштовхів до пізнання себе. Ознайомлення з його спадщиною може стати 

кроком до кращого розуміння власної культури  та розвіяння стереотипів про її 

провінційність серед українського загалу. Особливо важливим у нашій роботі є 

міждисциплінарний підхід, адже об’єктом даного дослідження є літературна 

творчість українського митця. Зазначимо, що аналізуючи його філософський 

світогляд, ми звертаємося до літературознавства, філософії, історії, 

культурології та естетики. 

У другому розділі «Філософування Валер’яна Підмогильного про 

трагічність людського існування» проаналізовано  роздуми письменника на 

тему кризових періодів у житті людини. Для чіткого розуміння екзистенційного 

напрямку мислення В. Підмогильного його погляди на трагізм були розглянуті 

в контексті життя естетика у працях К'єркеґора, яке пронизане циклічністю та 

відсутністю гармонії, і «межових ситуацій» Карла Ясперса, які, попри біль, 

втрату і страждання, дають людині натхнення для досягнення вищого рівня 

існування. 

У підрозділі 2.1. «Світоглядні засади життя естетика у творчості 

Валер’яна Підмогильного та Сьорена К’єркеґора»  розкрито специфіку 

естетизму  українського митця. Перш за все, виокремлено характерні риси 

естетичної особистості у філософії данського мислителя, крізь призму яких і 

був осмислений спосіб життя естетичних героїв В. Підмогильного. До таких 

особливостей належать: прагнення до  таємничості у коханні; відкидання 

історичності у любовних стосунках і постійне повернення до першого почуття; 

розуміння любові між чоловіком і жінкою як процесу безперервної боротьби та 

завоювання; ототожнення літератури і кохання; неспроможність зробити вибір; 

приреченість на напіввідчай  і одночасна нездатність до абсолютного відчаю. 
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 Проаналізовано світоглядні позиції Марти Висоцької, яка сприймала 

кохання лише як мить, як  поетичну історію, що не повинна мати продовження 

в реальному житті. Розглянуто особистість Степана Радченка, для якого жінка 

залишалася об’єктом зацікавлення лише на етапі завоювання, в період 

панування романтики в стосунках. Для героя етичний рівень любові є 

неприйнятним, а створення сім’ї веде лише до втрати поетичності кохання. 

У підсумку було виявлено паралельність світоглядів героїв Валер’яна 

Підмогильного з поглядами Йоганнеса з твору «Щоденника звабника» Сьорена 

К’єркеґора. Для Йоганнеса стосунки з жінкою, її зваблення було лише творчим 

процесом, який завершується у мить досягнення естетиком своєї цілі. Схожий 

світогляд також притаманний естетику, про якого розмірковує етична 

особистість у творах К’єркеґора «Естетична значимість шлюбу» та «Рівновага 

між естетичним та етичним у розвитку особистості». Зазначимо, що Валер’ян 

Підмогильний згадував про Сьорена К’єркеґора у романі «Невеличка драма» і 

посилався на  одну  з частин праці «Або-або» – «Найнещасніший». Це свідчить 

про те, що він був ознайомлений з творчістю данського мислителя, а, отже, міг 

перебувати під впливом його філософії.  

 У підрозділі 2.2. «Кризові стани у прозі Валер’яна Підмогильного крізь 

призму теорії «межових ситуацій» Карла Ясперса» розглянуто стани, в яких 

людина переживає смерть, провину, страждання. Саме такі ситуації, попри всю 

трагічність, сприяють духовному росту особи, її піднесенню над буденністю. 

Такі кризові періоди було проаналізовано в контексті філософських поглядів 

Карла Ясперса. Німецький філософ вважає, що лише вступаючи у  «межові 

ситуації» з відкритими очима ми стаємо самими собою,  пізнаємо істину, тому 

вже є не існуванням, а екзистенцією. Зазначено, що подібна «межовість», 

наповнює буття героїв творів В. Підмогильного. 

У творах Підмогильного трагічні обставити життя героїв стають також 

підґрунтям для розвитку, пробудження зі сну буденного існування і пізнання 

справжнього буття. Остап Шаптала, герой однойменної повісті, переживає 

смерть сестри Олюсі і, водночас, починає пізнавати істинну любов до 

найдорожчої людини, наповнюється вдячністю за всі її жертви. Пізнаючи 

любов, його душа народилася по-справжньому і все його єство тяжіло до 

заглиблення в душевні переживання, нехтуючи повсякденністю. Іншим 

персонажем, що пережив «межову ситуацію», яка надалі сприяла розвитку  

його особистості, був хлопчик Ваня з однойменного оповідання. Він добив 

свого помираючого собаку і цей вчинок привів персонажа до «межової 

ситуації» провини. Відчуття, які супроводжували хлопчика, привели його до 

дорослішання та зацікавлення екзистенційними питаннями. Персонажі 

оповідань «В епідемічному бараці» та «Гайдамака» також дивляться в очі 

смутку, відчаю та страхові, однак, чи стало це для них підґрунтям для стрибка 

на рівень екзистенції – залишається невідомим. 

  У третьому розділі «Філософські пошуки людської екзистенції  у 

працях В. Підмогильного» висвітлено долю окремої людини у його прозових 

творах. Автором осмислено життя героїв з протилежними позиціями та інколи 

несхожими способами життя – героїв, які пізнали абсурд і тих, хто зміг 
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керуватися власною свободою; тих, хто слухає серце і тих, хто довіряє лише 

розуму.  Українським письменником осмислена людина у різних проявах та у 

всій своїй багатоманітності, моральності та аморальності. 

У підрозділі 3.1. «Валер’ян Підмогильний про стан абсурду»   

зосереджена увага на поняттях «абсурду» і «нудоти» у французькому 

екзистенціалізмі та творчості українського письменника. Наголошено на 

близькості екзистенційних станів персонажів В. Підмогильного до переживань 

тих життєвих етапів, які проходить абсурдна людина у творчості Ж.-П. Сартра і 

А. Камю. 

Виявлено етапи становлення абсурдної людини у філософії А. Камю. 

Перший етап – це усвідомлення беззмістовності  і безглуздості всього, що 

наповнює людське життя, на втраті опори та відчутті хаосу, що веде до 

подальшого прийняття абсурду. Другий – це життя всупереч абсурду з 

одночасним прийняттям і його усвідомленням, намаганням жити і ставати 

щасливішим, обирати свій шлях попри те, що ніщо не є вічним у світі. Також 

здійснено аналіз персонажів абсурду, яких наводить  А. Камю у своєму творі 

«Міф про Сізіфа»: Дон Жуана, завойовника, актора, Сізіфа для кращої 

ілюстрації того, що ж таке насправді абсурдне життя. 

У контексті розгляду абсурдних героїв ми виокремлюємо тих персонажів 

творів В. Підмогильного, яким притаманний схожий життєвий шлях. Анатолій 

Пащенко осягнув абсурд, однак не зміг дати йому ради, намагаючись покінчити 

із собою.  Він вчинив тим самим філософське самогубство. Степан Радченко, 

історія якого нагадує життя Дон Жуана, на початку свого шляху сподівався 

знайти єдине кохання, проте дійшов до абсурдного сприйняття любові, що 

означає відсутність будь-якого сподівання знайти любов, яка триватиме довше, 

ніж мить. 

Звернено увагу на світовідчуття, яке осмислено Жаном-Полем Сартром у 

романі «Нудота». Герой Антуан Де Рокантен долає схожі етапи, що й персонажі 

А. Камю – від прийняття хаосу, абсурду, невизначеності до знаходження себе і 

особистого сенсу існування попри відсутність об’єктивного сенсу. З цим героєм 

ми співставляємо головного героя однойменної повісті Остапа Шапталу, сестра 

якого померла і саме це викликало у нього відчуття абсурду, хаосу, непевності. 

Хоча в Антуана де Рокантена і Остапа Шаптали є щось спільне у відчутті 

«нудоти», однак, вони все ж відрізняються. Герой В. Підмогильного так і не 

зміг знайти свій сенс життя і жити всупереч невизначеності людського 

існування. Натомість Антуан де Рокантен віднайшов свою дорогу в абсурдному 

світі, почавши писати книгу. 

У підрозділі  3.2. «Свобода як основа буття людини:  В.Підмогильний і  

Ж.-П. Сартр» порівнюється осмислення питання свободи у працях 

українського  письменника і французького екзистенціаліста Ж-П. Сартра. 

Ж.-П. Сартр у працях «Екзистенціалізм – це гуманізм» та «Буття і ніщо» 

відстоює думку про те, що вся відповідальність лежить цілковито на людині, 

яка приречена на свободу. Екзистенція передує есенції, а це означає, що лише 

людина творить власний проект. Завдяки цьому її життя наповнене тривогою, 
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адже не існує жодної універсальної моралі, на яку вона могла б опиратися, 

роблячи той чи інший крок у своєму житті. 

Схожі погляди проглядаються у прозі В. Підмогильного. Письменник не 

сприймає Бога як певну рушійну силу, здатну допомогти людині або ж змінити 

її життя. У літератора видимий ніцшеанський мотив смерті Бога. Якщо у ранній 

творчості релігія і Бог посідали певне місце у прозі автора, то в пізніший період 

людина залишилася єдиною, хто може впливати на власне життя і світ навколо. 

Наділення людини цілковитою свободою виражене у тому, наскільки різними є 

історії персонажів Підмогильного, наскільки несхожим є їхній вибір і характер, 

проте жодний персонаж не підданий осуду з боку автора, адже немає однієї 

визначеної моралі, за якою можна було б оцінювати вчинки героїв. 

У підрозділі 3.3. «Порівняльний аналіз естетичних поглядів Валер’яна 

Підмогильного, Альбера Камю та Жана-Поля Сартра» розглядаються позиції 

французьких екзистенціалістів та Валер’яна Підмогильного щодо мети 

мистецтва, його значення для сучасної людини. Проаналізовано їхні роздуми 

про те, куди має рухатися мистецтво і якими поривами повинен слідувати 

митець майбутнього. 

Альбер Камю стверджує, що митець його покоління не має права 

залишатися осторонь проблем, які тривожать суспільство і цілі народи. Він 

повинен разом з іншими нести на собі весь тягар історичної реальності, при 

цьому не стаючи рабом мас. Поряд з тим активний митець має слухати себе і 

залишатися самобутньою творчою особистістю. 

Жан-Поль Сартр, подібно як і Альбер Камю, вважає, що митець повинен 

бути активною особистістю, а його творчість невіддільною від людей та світу, 

які навколо. Такого активного митця він називає ангажованим. Це означає, що 

письменник є втягнутим у сьогодення, у проблеми людини та соціального 

середовища, в якому він перебуває. Його творчість стає рушієм дискусії, змін та 

сумнівів, утвердження  певної позиції, відображенням речей, що потребують 

змін. Це мистецтво, метою якого стає змінити світ, перетворити його. Написане 

слово є вчинком, який впливає на людей і їхній світогляд.  Літератор, пишучи, 

повинен нести цілковиту відповідальність за те, про що говорить, адже слова 

можуть змінити світ, утвердити чи зруйнувати панівний лад, а, отже, місія 

літератора надзвичайно відповідальна. 

У творах Валер’яна Підмогильного також наявний образ митця, який 

творить на межі між собою та іншими людьми, який зображує  водночас у своїх 

творіннях вічну красу та соціальну реальність. Утвердження такого ідеалу  

видиме в дискусії між героями «Повісті без назви» Андрієм Городовським та 

Євгеном Безпальком, а також на основі життя його персонажа Степана 

Радченка, який спочатку змальовував історичну дійсність, а згодом зацікавився 

самою людиною. Творчість самого Підмогильного засвідчує намагання 

творити, звертаючи увагу як на соціум, так і на окрему індивідуальність. 

 

ВИСНОВКИ 
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У дисертаційній роботі реконструйовано і проаналізовано творчий шлях 

та особливості  літературної творчості Валер’яна Підмогильного. З’ясовано 

специфіку осмислення екзистенційних проблем письменником, а також 

проведено порівняльний аналіз його поглядів і філософування з ідеями 

представників західноєвропейської філософії екзистенціалізму. 

Підсумком дисертаційного дослідження можна вважати наступні позиції. 

1. Проаналізовано низку архівних документів, які розкривають 

особистість автора та його світогляд. Зокрема, розглянуто архівно-слідчу 

справу В. Підмогильного, в якій автор висловлює свої позиції щодо 

українізації, репресій проти інтелігенції, процесу розвитку української 

літератури, суспільної ситуації того часу. Попри очевидну часткову 

сфабрикованість свідчень Валер’яна Підмогильного, у матеріалах справи 

віднайдені ті висловлювання, які дають можливість повніше розкрити його 

особистість та переживання ним історичних подій. Досліджено також 

маловідомі матеріали, рукописи, листи, що знаходяться у ЦДАМЛМ України та 

архіві Інституту літератури НАН України, які висвітлили творчий портрет 

автора та первинний задум окремих творів. 

2. У прозі Валер’яна Підмогильного досліджено героїв Степана 

Радченка та Марту Висоцьку, яким особливо притаманний естетичний спосіб 

життя,  що характеризується сприйняттям кохання як поезії, бажанням зберегти 

таємничість у стосунках і зневагою до шлюбу. Такими характеристиками 

володіє естетик, про якого теоретизує С. К’єркеґор на сторінках різних частин 

твору «Або-або» і який втілений у літературній формі у постаті Йоганнеса. 

Персонажі В. Підмогильного подібні на естетика у працях С. К’єркеґора не 

тільки у тому, як вони діють, а й в своїй трагічній сутності, яка прирікає їх 

перебувати у вічному пошуку високих почуттів, тривалість яких надто коротка. 

Водночас, в особистості Марти немає егоїзму, який так притаманний іншим 

естетикам, зокрема Степанові Радченку. У ній є людяність і зародки етичності – 

це те, чого особливо бракує  Йоганнесу. 

3. Досліджено вчення про «межові ситуації» у філософії Карла 

Ясперса.  Кризові стани ним осмислюються як такі, що здатні змінити людину, 

пробудити її від сну буденності, розкрити духовний потенціал, пізнати істинне 

буття і піднестися на вищий рівень існування. У цьому контексті було 

розглянуто кризи у житті героїв В. Підмогильного та виокремлено персонажів, 

які певний час перебували  на «межі», переживаючи війну, голод, хвороби, 

смерть, що надалі стало поштовхом для особистісного розвитку. Остап 

Шаптала особливо гостро переживає смерть сестри, але, таким чином, створює 

власний духовний світ всередині себе. Хлопчик Ваня переживає вину через 

смерть свого собаки, проте це дає йому поштовх до роздумів над вічними 

питаннями. 

4. У дослідженні осмислено абсурд у прозі В. Підмогильного в 

контексті поглядів А. Камю, висвітлених у творі «Міф про Сізіфа» та романі 

«Сторонній». Абсурдний герой у філософії французького екзистенціаліста є 

тим, хто одного дня прокидається з рутинного життя, перестає бачити опору і 

втрачає будь-який сенс існування. Лише «суб’єктивна» істина  дозволить далі 
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рухатись крізь страждання до щастя, але вже усвідомлюючи трагічне 

становище кожної людини. Такими і постають перед нами Сізіф, Дон Жуан і 

Мерсо. Порівнюючи  з ними героїв В. Підмогильного, ми виявили, що деякі 

персонажі творів українського письменника, попри свою абсурдність, 

відрізняються від абсурду А. Камю. Анатолій Пащенко, хоча і  жив, пізнавши 

невизначеність існування і відмовившись від будь-яких сталих цінностей, не 

зміг протистояти абсурду. Степан Радченко пізнав абсурд лише в коханні, а не 

загалом в своєму житті, проте, на відміну від Пащенка,  пройшов увесь шлях до 

піднесення над абсурдом. 

5. Стан  героя Остапа Шаптали розглянуто В. Підмогильним у 

співвіднесенні з переживанням «нудоти», яка розкривається в романі Жана-

Поля Сартра. Остап приречений залишатися у тривалому безсенсовному 

існуванні. Його  перебування у «нудоті» характеризується тим, що він не зміг 

подолати етап зануреності у хаос,  не знайшов себе у цьому хаосі, а значить 

«нудота» поглинула його. 

6. Розглядаючи проблему відсутності об’єктивного сенсу існування, ми  

проаналізували філософію свободи В. Підмогильного та особливості його 

ставлення до релігії і Бога в контексті атеїстичного екзистенціалізму Жана-

Поля Сартра. Потрібно зазначити, що мотиви, які згодом з’являться у творах 

французького філософа, звучали і в прозі В. Підмогильного. Це підкреслює  

новаторство поглядів українського літератора, яке полягає в утвердженні 

цілковитої свободи, у відмові від того, щоб лише покладатися на Бога та 

абсолютизувати будь-які моральні засади. 

7. У дослідженні виокремлено естетичні погляди  В. Підмогильного, які 

в його час були новими і прогресивними. Вони полягали в тому, що митець 

повинен звертати увагу не лише на свій внутрішній світ, а й розкривати життя 

інших людей, перебуваючи  у взаємозв'язку між своїм «я» та соціумом. У цьому 

він випередив французьких екзистенціалістів, адже і А. Камю, і Ж.-П. Сартр 

писали про те, що митець повинен відображати соціальну та історичну 

реальність, але, насамперед, думати про себе і свої внутрішні творчі пориви. 

Писати про інших – не означає бути рабом мас, а навпаки – утверджувати 

власну свободу і боротись за свободу тих, хто пригноблений. 

8. Відмітимо, що поряд з трагізмом, «межовістю» та абсурдом ми 

спостерігаємо утвердження людини як найвищої цінності, особистості зі всіма 

її характеристиками – мрійливістю та цинічністю, релігійністю та атеїзмом, 

полігамністю та моногамністю. У своїх творах  В. Підмогильний звертається до 

внутрішнього світу як чоловіка, так і жінки. Наголосимо, що він утверджує 

гуманізм у всьому: і в тому, як  звертає увагу на внутрішній світ кожної окремої 

особи, і в думці про те, що митець має писати не лише про себе або 

змальовувати історичне тло, а й звертати увагу на інших людей. Життя людини 

у творах Підмогильного наповнене катастрофами і розчаруваннями, але кожне 

унікальне по-своєму та позбавлене оціночних суджень автора. Людина володіє 

неповторністю, вільна від підпорядкування будь-яким нав’язаним цінностям та 

релігійним доктринам, хоча вона і приречена  на нещастя, переживаючи складні 
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історичні потрясіння або ж особистісні кризи. Вона сама обирає своє життя і 

свої орієнтири, попри складність  самого пошуку.  

           9. У творчості В. Підмогильного наявний синтез літератури і філософії, 

що теж свідчить про його близькість до представників філософії 

екзистенціалізму. Зазначимо, що С. К’єркеґор, А. Камю, Ж.-П. Сартр та інші 

мислителі цього напрямку висловлювали свої філософські погляди, 

послуговуючись літературною творчістю, а будь-який аналіз їхніх ідей 

неможливий без розгляду їхніх рефлексій у художній творах. 

           10.  Потрібно підкреслити,  що світогляд Валер’яна Підмогильного – все 

ж ближчий саме до філософії французьких екзистенціалістів Ж.-П. Сартра і  

А. Камю. У творах українського письменника зчитується відмова від релігійної 

віри, тому людина стає вільною у своєму виборі, а також позбувається будь-

якої опори.  У філософії С. К’єркеґора та К. Ясперса прочитується віра в 

трансцедентне,  тому ідейно творчість В. Підмогильного не є такою близькою 

їхнім позиціям. 

11. Дисертація може стати підґрунтям для подальшого дослідження  у 

трьох різних напрямках. Перший напрямок – це розгляд історичних і 

літературознавчих розвідок творчості представників «Розстріляного 

відродження» та аналіз їхніх філософських рефлексій. Другий – це дослідження 

головних екзистенційних проблем не лише у творчості  С. К’єркеґора,                 

К. Ясперса, Ж.-П. Сартра та А. Камю, а й в інших представників 

екзистенціалізму. Третій напрямок – це аналіз ідейної складової творчості 

представників української еліти 1920-1930 рр. в контексті європейської 

культури і філософської думки. Такі дослідження дозволять зрозуміти, 

наскільки українська культура того періоду була близькою іншим 

європейським культурам і в чому полягала її самобутність.  

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

У наукових фахових виданнях України: 

1. Парамбуль І.  Філософські пошуки ідеалу митця у творчості Валер’яна 

Підмогильного та Альбера Камю.Практична філософія.Київ: Центр 

практичної філософії, Видавець ПАРАПАН, 2016. Випуск №3. С. 115–120. 

2. Парамбуль І. Образ людини-естета у творчості Валер’яна Підмогильного 

та Сьорена К’єркеґора. Науковий вісник Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т., 2017. С. 57–62. 

 

У наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

3. Парамбуль І. Валер’ян Підмогильний про кризові стани людини. Вісник 

Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів: 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. Випуск 15. С. 80–86. 
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4. Парамбуль І. Свобода як основа буття людини у літературних творах 

Валер’яна Підмогильного.Актуальні проблеми філософії та соціології. 

Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. 

Випуск 22. С. 124–127. 

5. Парамбуль І. «Нудота» як спосіб існування людини у творах Валер’яна 

Підмогильного та Жана-Поля Сартра.Вісник Львівського університету. 

Серія філософсько-політологічні студії. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. Випуск 20. С. 73–78. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Парамбуль І. Феномен творчості у спадщині Валер’яна Підмогильного та 

Альбера Камю: порівняльний аналіз. Матеріали Міжнародної наукової 

конференції «Дні науки філософського факультету – 2016 р.» (20-21 

квітня 2016, Київ). К.: Київ ВПЦ «Київський університет», 2016. Ч.5. С. 

203 –205. 

2. Парамбуль І. Валер’ян Підмогильний: до питання про свободу 

вибору.Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю 

«Духовність. Культура. Виклики сьогодення» (21-22 квітня  2017 р., Львів). 

Львів, 2017.  С. 161 –162. 
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Парамбуль І. В. Екзистенціалізм у творчості Валер’яна 

Підмогильного: історико-філософський підхід. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

зі спеціальності 09.00.05  – історія філософії. Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Львів, 2019 р. 

У дисертації досліджено екзистенційне філософування у творчості  

українського письменника Валер’яна Петровича Підмогильного (1901-1937). 

Виокремлено позиції у прозі літератора, які співзвучні з поглядами 

представників екзистенційної філософії –  Сьореном К’єркеґором, Карлом 

Ясперсом, Альбером Камю, Жаном-Полем Сартром.  Проаналізовано специфіку 

осмислення Валер’яном Підмогильним ключових проблем філософії 

екзистенціалізму: естетичного та етичного способів життя, абсурдності 

існування, «межових ситуацій», включеності митця у суспільні реалії.                 

На основі архівних документів досліджено життєвий шлях Валер’яна 

Підмогильного, який певним чином вплинув на  його творчість. Виявлено, що 

сам літератор жив в епоху історичних потрясінь, а також особисто переживав ті 

катастрофи, які випали на  долю його покоління. Відтак, його зацікавлення 

«межовими» станами у житті людини, осмислення трагічних періодів 

людського існування, абсурдності життя цілком співпадає з настроями, які 

панували серед мислителів першої половини ХХ ст. і були свідками двох 

світових воєн. Виявлено, що світогляд українського письменника цілком 

вписується в екзистенційну думку того часу. 

Зроблено висновки про новаторство поглядів Валер’яна Підмогильного, 

про зближення філософії і літератури в його творчості, а також про 

перспективність досліджень його прози, адже проблематика його творів  і досі 

залишається актуальною. 

Ключові слова: екзистенціалізм, абсурд, «межова ситуація», «нудота», 

естетизм, свобода, любов, «Розстріляне відродження». 

 

АННОТАЦИЯ 

Парамбуль И. В. Экзистенциализм в творчестве Валерьяна 

Пидмогильного: историко-философский подход. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – история философии. Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко. Львов, 2019. 

В диссертации исследовано экзистенциальное философствование в 

творчестве украинского писателя Валерьяна Петровича Пидмогильного (1901-

1937) Выделены  позиции в прозе литератора, которые созвучны взглядам 

представителей экзистенциальной философии  –   Сёрена Кьеркегора, Карла 

Ясперса, Альбера Камю, Жан-Поля Сартра. Проанализирована специфика 

осмысления Валерьяном Пидмогильным ключевых проблем философии 

экзистенциализма: эстетического и этического образов жизни, абсурдности 

существования, «пограничных ситуаций», включенности творца в 
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общественные реалии. Выявлено, что мировоззрение украинского писателя 

вполне вписывается в экзистенциальную ситуацию того времени. 

 На основе архивных документов исследован жизненный путь Валерьяна 

Пидмогильного, который определенным образом повлиял на его творчество. 

Расскрыто, что сам литератор жил в эпоху исторических потрясений, а также 

лично переживал те катастрофы, которые случились в жизни его поколения. 

Следовательно, его интерес к «пограничным» состояниям в жизни человека, 

осмысление трагических периодов человеческого существования, абсурдности 

жизни вполне совпадает с настроениями, царившими среди мыслителей первой 

половины ХХ в., в период  двух мировых войн. 

Сделаны выводы о новаторстве взглядов Валерьяна Пидмогильного, о 

сближении философии и литературы в его творчестве, а также о 

перспективности исследований его прозы, ведь проблематика его произведений  

до сих пор остается актуальной. 

Ключевые слова: экзистенциализм, абсурд, «пограничная ситуация», 

«тошнота», эстетизм, свобода, любовь, «Расстрелянное возрождение». 

 

SUMMARY 

Parambul I. V. Existentialism in the Works of Valerian Pidmohylnyi:  

A Historical and Philosophical Approach. –Manuscript copyright. 

Thesis for the decree of the Candidate of Philosophical Sciences in the 

specialty 09.00.05 – History of Philosophy. Lviv Ivan Franko National University. 

Lviv, 2019 

The dissertation explores existential philosophizing in the works of Ukrainian 

writer Valerian Pidmohylnyi. There have been highlighted views in the prose of the 

writer consonant with the reflections of the representatives of existential philosophy – 

Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. There have been 

revealed the characters in the prose of Valerian Pidmohylnyi, Stepan Radchenko and 

Marta Vysotska, whose world views are close to the life settings of aesthetic 

personalities found in the works of S. Kierkegaard. Marta Vysotska, one of the 

characters of «Nevelychka Drama», promises well to reach an ethical standard of 

living, because even without look of hers, she does not consider a persononly as an 

object forth eachievement of poetic satisfaction. On the other hand, Stepan 

Radchenko is very close to the aesthetics created by S. Kierkegaard. 

There have been considered the «boundary situations» of death, suffering, 

guilt, which absorb the heroes of V. Pidmohylnyi’s flash fiction in the context of  

K. Jaspers' philosophical views – the story «Ostap Shaptal», short novels 

«Haidamaka» and «Vania». Among the characters of the mentioned works there are 

those who, by facing deep crisis in life, have grown spiritually and risen to a new 

level of existence. This interpretation of the impact of tragic periods on human life 

completely fits into that of crisis states by K. Jaspers. The absurd heroes in the works 

of V. Pidmohylnyi have been compared with the man of the absurd in the philosophy 

of A. Camus and J.-P. Sartre. Particularly, the absurd worldview of Anatolii 

Pashchenko, the character of the story «Povist bez nazvy», and the perception of love 
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as an absurd repetition of Stepan Radchenko from the novel «Misto» have been 

analyzed. Anatolii Pashchenko accepted all the absurdity of the existence, but was a 

step toward philosophical suicide. He could not become an absurd character capable 

of knowing happiness against the absurd. On the contrary, Radchenko was able to 

accept the repetition and irrationality of love, but absurdity touched only one sphere 

of his life, unlike the characters in the French existentialists’ prose. There has been 

analyzed V. Pidmohylnyi’s comprehension of the problems of human freedom and 

God in comparison with the provisions of the atheistic existentialism of J.-P. Sartre. It 

has been revealed that in line with Sartre V. Pidmohylnyi endows a person with 

complete freedom and responsibility, rejecting any established moral norms. The 

Ukrainian writer also doubts if God can help a man control his life, there by 

proclaiming himself the sole creator of his own destiny.  

The analysis of V. Pidmohylnyi's aesthetic positions has been made. In his 

works and some of his personal statements, the author affirms the image of an artist 

standing between his own creative impulses and the social problems that need to be 

exposed. Such thoughts are particularly consonant with the ideal of the active artist in 

the views of J.-P. Sartre and A. Camus, who must immerse into historical reality, be 

partial to the problems of the society he lives in, and at the same time not lose his 

own creative freedom. 

Based on the archival documents there has been researched the life path of 

Valerian Pidmohylnyi which in a way influenced his work. It has been revealed that 

the writer himself lived in the age of historical upheaval and personally experienced 

those catastrophes that fell to the lot of his generation. Thus, his interest in 

“boundary” states in human life, comprehension of the tragic periods of human 

existence, the absurdity of life, completely coincide with the mood prevailing among 

the thinkers of the first half of the twentieth century having witnessed two world 

wars. It should be noted that the views of the writer completely fit into the European 

context of the time, and in some visions V. Pidmohylnyi is ahead of the 

representatives of existential philosophy. 

Key words: existentialism, absurdity, «boundary situation», «nausea», 

aestheticism», freedom, love, «Executed renaissance». 

  

 


	Об’єктом дисертаційного дослідження є філософія творчості Валер’яна Підмогильного крізь призму ідей представників екзистенціалізму.

