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Віра 
Даренська

Процеси культурного самовизначення європей-

ських націй упродовж XIX—XX сторіч включали в 

себе певну суму творчих інновацій, які відобража-

ли специфічний стан розвитку особистості. До ос-

танніх, зокрема, належить і виникнення власної 

на ціональної версії того філософського напрямку, 

який згодом набув назви «екзистенціалізм». Можна 

навіть сказати, що саме наявність власної версії на-

ціонального екзистенціалізму у XX сторіччі є од-

нією з важливих ознак культурної ориґінальності 

будь-якої нації у царині філософської творчості. І 

це закономірно, адже у XX сторіччі екзистенціалізм 

виник як проект створення нового світогляду, що 

охоплював усі сфери творчості за умов кризи циві-

лізації. Головним предметом осмислення тут стало 

буття, опановуване не через звичні стерео типи ра-

ціонального мислення, а лише безпосе редньо, від-

криваючись людині «зсередини», через її власне 

існування. Людину розглядають не як абстрактну 

істоту; на перший план виходить її внутрішній 

світ смисложиттєвих переживань, які складають 

унікальний досвід кожної людини, який і нази-

вають її «екзистенцією». Таке розуміння можна 

здійснити лише методом інтуїтивно-образно го піз-

нання, тому філософія екзистенціалізму за своїм ме-

тодом зближається з мистецтвом, зокрема з літера-

турою, що стає улюбленою формою вираження ідей 

філософів-екзистенціалістів. Під це загальне пра-

вило вочевидь підпадає і творчість П. Куліша. 

П. КУЛІШ ЯК ФУНДАТОР 
УКРАЇНСЬКОГО ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ
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Головними темами екзистенційного мислення стали: 1) проблема 

кінцевості людського існування; 2) сенс життя як безупинний пошук ви-

ходу за межі наявної екзистенції. Постійна тривога і внутрішнє напружен-

ня, що виникає в результаті усвідомлення власної смертності, змушує лю-

дину перебувати в процесі безконечного пошуку сенсу життя. Водночас 

процес цього пошуку сам перетворюється на сенс життя. У традиції євро-

пейського екзистенціалізму проблема усвідомлення смерті пов’язана з пе-

реживанням екзистенційної кризи, виходом з якої є пошук сенсу життя. 

Виходячи з цього, екзистенціалізм виявляється ефективним методом по-

долання трагічних і кризових ситуацій як в індивідуальному житті, так і в 

суспільстві загалом. Як писав італійський екзистенціаліст XX сторіччя 

Ніколо Аббаньяно, «якщо людина живе і діє в обрії можливого, жодна аб-

солютна ґарантія їй не дана... Якщо екзистенціалізм у своїх неґативних 

формах був несамовитим лементом тривоги за сучасну цивілізацію у період 

і в ситуації, коли небезпека для цінностей, на яких вона ґрунтована, є ре-

альною та іманентною, то у своїй позитивній формі він може сприяти тому, 

щоб формувати в людях помірне відчуття небезпеки, щоб робити їх менш 

схильними до розпачу від невдач та екзальтації від успіху, щоб схиляти їх до 

пошуку у будь-якій царині ефективних засобів для розв’язання своїх про-

блем» [Аббаньяно, 1998: с. 74—75]. 

У дослідженні будь-якої царини національної культури, у тому числі й 

філософії, ми стикаємося з феноменом своєрідної «стереоскопії» кожної 

локальної культурної традиції. Йдеться про те, що саме вивчення рідної куль-

тури завжди є найоптимальнішим шляхом до виховання справжньої куль-

турної універсальності світовідчуття людини, оскільки така універсальність 

тут є не умоглядною конструкцією, але спирається на безпосередній життє-

вий досвід — як свій власний, так і предків. Цілісність «життєвого світу» на-

ціональної культури має дві форми відтворення — традиційну («народна 

культура»), в якій вона виникає й формується, та посттрадиційну (специфі-

ковані модерні форми культури), в яких вона набуває власного розквіту. 

Виходячи з цього, можна передбачити, що специфіка екзистенціалізму у 

певній національній традиції відбиватиме глибинні особливості наці о-

нального світопереживання та менталітету. 

Зазвичай вважають, що представником екзистенціалізму в українській 

філософії був О. Кульчицький; крім того, «екзистенційні» мотиви знахо-

дять у багатьох видатних представників українського мистецтва XX сто-

річчя. Втім, як ми спробуємо показати у цій статті, яскраві ознаки ориґі-

нального філософського екзистенціалізму містяться у спадщині П. Кулі-

ша, зокрема в працях «Листи з хутора», «Хутірська філософія і віддалена од 

світу поезія», а також в окремих статтях та епістолярних текстах. Перший 

дослідник його філософських поглядів В. Щурат у праці «Філософська 
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основа творчості П. Куліша», на нашу думку, досить штучно пов’язував 

світогляд П. Куліша з філософією Спінози, але разом з тим відзначив у ньо-

му і важливість екзистенційного мотиву — розуміння «порушень гармонії 

світу актами ненависті» як головної колізії людського буття [Щурат, 2000: 

с. 104]. У свою чергу, В. Горський пов’язував екзистенційні аспекти фі ло со-

фування П. Куліша із загальною специфікою української духовної куль ту-

ри. На його думку, «в основі філософського світогляду П. Куліша характер-

ний для традиції української духовної культури погляд на двояку сутність 

людини й світу: наявність внутрішнього, сутнісного начала і зов нішнього, 

яке протистоїть йому. Людина уявляється як осереддя постій ної бороть-

би, що веде між собою “людина внутрішня”, “глибина душевна” і “зов ніш-

нє”, поверхневе в людині. В “глибокому колодязі” душі людської прихова-

не начало, що визначає сутність її» [Горський, 2001: с. 192]. Але все це є 

також і характерними ознаками «екзистенційного» філософування. Втім, 

цей вимір спадщини П. Куліша до цього часу спеціально не досліджували. 

Отже, виходячи з доробку попередніх дослідників (насамперед В. Щу-

рата, Дм. Чижевського та В. Горського), мета цієї статті полягає у спеціаль-

ному виявленні ориґінальності філософування П. Куліша в межах екзис-

тенційної проблематики, що дасть змогу глибше зрозуміти його зв’язок із 

загальним розвитком європейської філософії. У свою чергу, окреслення 

витоків українського екзистенціалізму є важливим підґрунтям для розу-

міння специфіки української культури та її сучасного розвитку. 

П. Куліш як особистість мав явну схильність саме до екзистенцій но-

го способу філософування і до відповідної проблематики. Як він сам зі з на-

вався у листі до М. Білозерського, його психічна конструкція була дуже 

чутливою до переживання, яке у XX сторіччі набуло назви «екзистенційної 

порожнечі» або «екзистенційної кризи». «На мене, — писав П. Куліш, — 

напала давня моя нелюдимість; не хочеться ніде бути; буваю щасливий, 

якщо голова і душа сильно діють, але ледь діяльність мене залишає, з’яв-

ляється нудьга найбільш болісна. Усі предмети утрачають свої кольори; по-

рожнеча, безжиттєвість усередині і навколо» [Куліш, 1997: с. 34]. З іншого 

боку, П. Куліш був дуже чутливим до переживання протилежного стану 

«екзистенційної повноти», який для нього був найдорожчим у цьому світі: 

саме досягнення цього стану є основою доктрини «хутірської філософії». 

Ось як він пише про цей стан: «Їдеш степом... дихаєш повними грудьми, 

довірливо дихаєш, і — нічого не бажаєш. Адже цей дивовижний стан ду-

ші — не бажати нічого!.. Нічого не пам’ятаєш; ні про що не шкодуєш, по-

чуваєш тільки, що життя, тобто просте відчуття буття — найдорожчий да-

рунок Провидіння, джерело всіх радостей, усіх поетичних рухів серця... У 

містах — і особливо у великих містах, де люди заперечують друг у друга 

кожен крок і на декількох квадратних сажнях будують тисячі своїх виті-
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вок, відрікшись від простої природи, витиснувши її зовсім душною циві-

лізацією, — людина ніколи не добуде цього почуття з-під вантажу різних і 

різних відчуттів, що заповнюють її серце... необхідно повертатися іноді до 

первісної дикості і суворості душі» [Куліш, 1997: с. 107]. Напевно, В. Пет-

ров цілком слушно вбачає у цьому мотиві не просто «русоїзм», але дуже 

глибоке екзистенційне переживання, яке не завжди може відкритися лю-

дині — «чисте і просте почуття буття як здійснення вищої радості, приступ-

ної для людини» [Петров, 2000: с. 425]. 

Стилістична специфіка філософування П. Куліша не залишилася поза 

увагою дослідників. «Поміж його сучасниками, — писав, зокрема, Ю. Ше-

вельов, — в Україні листи Куліша унікальні своїм темпераментом, своєю 

філософією і своїм стилем» [Шевельов, 1984: с. 25]. Утім, цю специфіку 

стереотипно відносили лише до романтизму, не пов’язуючи її з іншими 

трендами європейського мислення. Так, В. Петров зазначав: «Навряд щоб 

в історії романтичного світогляду ми стріли в будь-кого іншого отаке своє-

рідне, як у Куліша, хуторянське засвоєння теми втечі, пустині, відмовлення 

і природи» [Петров, 2000: с. 428]. Як відомо, у Західній Європі витоки ек-

зистенційної філософії також були безпосередньо пов’язані з романтизмом 

(С. К’єркеґор, Новаліс), отже, це правило природно стосується й П. Куліша. 

Власне, «хутір» в його філософуванні є світоглядним символом, який за 

своїм сенсом є прямою «романтичною» протилежністю тому, що у наш час 

називають «хуторянством», тобто провінційною зануреністю у приземлені 

потреби та інтереси. У П. Куліша, хоч як це парадоксально на перший по-

гляд, «хутір» є особливим модусом повноти буття, цілісності самодостатньої 

особистості і стійкості до будь-яких викликів цивілізації. Втім, усе це — пи-

тома проблематика екзистенційної філософії. І сам П. Куліш дійсно вважає 

власну філософію справді універсальною — такою, що відкриває загально-

людську правду: «я пишу для хуторян та для тих, хто знає життя хуторів од 

першої людини Адама (засновника хутірської секти) й до нашого часу» 

[Куліш, 2005: с. 229]. В його розмислах можна виокремити кілька ключових 

мотивів і головних тем. 

По-перше, це ствердження свободи людини від диктату наявної цивілі-

зації. Отже, тут не йдеться про «наївний русоїзм», але поставлено ту фунда-

ментальну проблему, яку у XX сторіччі, починаючи з О. Шпенґлера, євро-

пейська філософія зробила однією з найактуальніших: «Цивілізація, ка-

жуть, веде чоловіка до всякого щастя... А як же ні?.. Що тоді, панове? Де 

тоді візьмете людей, свіжих душею і міцних здоров’ям, щоб іншим робом 

зіпсоване по всій землі життя поправити?.. Так покиньте хоч нас, будьте 

ласкаві, по хуторах про запас: може, ми вашим правнукам згодимося» 

[Куліш, 1989: с. 250]. Отже, тут йдеться не про «втечу» від історії, а про не-

обхідність збереження народом своєї первинної чистоти, завдяки якій він 
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завжди може відповісти на виклики історії. Але для цього не можна ли-

ше бігти за модою сьогодення. Втім, наявна «цивілізація» постає у П. Ку-

ліша насамперед як сукупність спокус для вільного людського духу. Тому її 

оцінено саме з моральнісної точки зору: «Покиньте, кажете, свої прості ху-

торянські звичаї — будете багаті. А нащо ж нам, панове, багатшими бути? 

Хіба в нас їсти й пити нічого або нема сорочки, свитини й кожушини, або 

не тепло нам у нашій хаті, або нема простору кругом хати, або нізащо нам 

справити по своєму закону весілля, чи родин, чи хрестин, чи чого? Нащо ж 

нам те навісне багатство?.. Щоб не така душа була в нас проста й милосерд-

на?» [Куліш, 1989: с. 250]. 

Виходячи з цього, П. Куліш розгортає критичний погляд на зв’язок 

між «зовнішньою» культурністю мешканців міста та їхньою внутрішньою 

моральною та екзистенційною спустошеністю. Він указує на поруйнуван-

ня цілісності людини, яка є штучно відірваною від продуктивної праці, а 

відтак втрачає здатність до справжньої творчості, стає лише «споживачем» 

культури, орієнтуючись на «легкодуху» моду: «Величаються своїми архі-

тектурами та живописами, та театрами, та музиками і поезією, а того й не 

збагнуть, що все те іскуство велике служить найбільш людській гордині та 

розкоші і що вже не народ править художниками, а блискуча купа людей 

легкодухих, которі знають тілько восторги ніги нікчемної і не розуміють 

восторгів великої праці кривавого поту за людське благо» [Куліш, 1989: 

с. 254]. Все це автор виводить із власного досвіду: «Маючи по кілька міся-

ців підряд стосунки з людьми — або майже, або зовсім неграмотними, я, 

порівнюючи їх із рухомими й словомовними продуктами книжної науки, 

скидав багато ціни цим останнім. Майже з відчаєм у душі, я тільки на рівні 

неграмотності та на рівні найвищого розумового розвитку бачив людей, 

не скалічених розумово й морально» [Куліш, 2005: с. 144]. Не важко помі-

тити, що така моральнісно-екзистенційна критика ненормального стану 

культури, яку ми бачимо у П. Куліша, є дуже схожою на таку саму критику, 

яку у цей самий час у своїх публіцистичних трактатах розгорнув Л. Толстой. 

Утім, якщо трактати й погляди Л. Толстого одразу ж стали всесвітньо відо-

мими та авторитетними, то конгеніальні праці П. Куліша з цієї тематики 

замовчують ще й до нашого часу (характерно, що в уже цитованій досить 

обсяговій і систематичній «Історії української філософії» В. Горського 

цій тематиці практично не приділено уваги). 

Отже, по-друге, там, де «проґресивні» письменники його часу бачили 

тільки «темне» і «забите» сільське життя, П. Куліш, навпаки, вбачає най-

кращі умови для високоморального життя: «Не завидуємо ми ні городян-

ським дивам великим, ні городянському комфорту; бо що нам по тому 

всьому, коли в городах тільки сота доля Божого люду живе в достатках і 

всіма тими дивами користується, а тисячі голів людських, як риба об лід, 



108 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4

Віра ДАРЕНСЬКА

побивається, і розум їх, як та дитина в чужої матері, чучверіє і проти 

простого, свіжого розуму сільського чи хуторянського не встоїть» [Куліш, 

1989: с. 254]. «Ей, хуторяне, панове-браття! Люди свіжі, незатуманені і од 

праведного Бога не одведені!» [Куліш, 1989: с. 253]. Отже, для його «про-

ґресивно мислячих» співрозмовників є одна порада: «оставайтесь собі 

при своїй городянській філософії, а нам дозвольте нову селянську філо-

софію проповідати, взявши її прямісінько з тої книжки, котру сотнями ро-

ків великі городи затуманюють, та й досі не затуманили» [Куліш, 1989: 

с. 254—255]. Звідси випливає й специфічне розуміння П. Кулішем смислу 

історичного поступу: «нехай би через науку, через освіту простого нашого 

люду не меншало. А то, хто вихопиться в письменні, в тямущі книжкові 

люди, — уже й не наш... Мій Боже! Чи то ж наш простий люд не варт, щоб 

ми його образу подобилися! Та ж ніяка наука такого правдивого серця не 

дасть, як у нашого доброго селянина або хуторянина» [Куліш, 1989: с. 279]. 

Отже, життя з «правдивим серцем» є метаісторичним ідеалом. Очевидно, 

що тут П. Куліш в ідейному плані набагато випередив свій час, оскільки за 

його доби панували так звані «теорії проґресу», згідно з якими будь-які іс-

торичні зміни вважали кориснішими, ніж збереження традицій. Фактично 

тут П. Куліш формулює моральнісний критерій історичного проґресу. 

По-третє, П. Куліш формулює не «проґресивне» (у зазначеному ви-

ще сенсі), а, так би мовити, метаісторичне розуміння природи справ-

жнього знання, спертого на Біблію: «У нас, панове, наука своя, тисячолітня: 

вона навчила нас більше слухати праведного Слова Божого, аніж лукавої 

панської мови» [Куліш, 1989: с. 250]; утім, «знов же, коли треба на світі та-

ких, щоб усяку премудрість книжну розуміли, то, певно, треба і те, щоб 

чоловік читав тільки одну книжку, великий Завіт великого всемирного 

Учителя, а Божий мир розумів більш серцем, ніж головою» [Куліш, 1989: 

с. 250]. І тому, пише П. Куліш, «наука, вченість і взагалі так звана просвіта 

не є безумовним добром для людства; що преса, яка замінила для людини 

не тільки живе, а й писане слово, не повинна вважатися взагалі джерелом 

живої води; що в просвіті, яку продукують столиці, багато лиха й непевна 

частка добра; що друковане слово, яке ллється на публіку зливою, не дає 

живитися іншими джерелами життя» [Куліш, 2005: с. 143]. У цьому філо-

соф убачає глибинну закономірність людського духу, яка полягає в тому, 

що останній завжди зберігає інтенцію до самооновлення та самоочищен-

ня. Тут філософ певним чином концептуалізує світоглядний імператив 

цілісної людини, яка здатна творчо опановувати світ і саму себе, а також 

імператив поваги до індивідуальності як творчої істоти. Як і в пізнішому 

екзистенціалізмі, тут наголошено здатності «природного» розуму людини 

(ідея lumen naturalis), завдяки якому реалізується принцип humanitas у ца-

рині духовної культури. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 109

П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму

Зазначений закон філософ убачає й у важливій особливості христи-

янського розуму: «Подібно як божественній дитині поклонялися тільки 

найнеосвіченіші та найосвіченіші люди... Середина між двома крайноща-

ми не помітить її народження, а коли помітить, то вчинить із нею так, як 

чинили біблійні гонителі з уособленою ідеєю одвічної істини й життя» 

[Куліш, 2005: с. 250]. І тому спостерігаємо закономірність, згідно з якою 

дуже часто «зневаження гордого перетворюється в шаленство; він розбиває 

тендітну посудину істини, посудину життя, уявляючи, що вміст її просо-

читься в землю й навіки щезне» [Куліш, 2005: с. 153]. Таким чином, можна 

сказати, що П. Куліш формулює певний екзистенційний критерій муд-

рості: це здатність до цілісного світобачення, яке людина втрачає у дитин-

стві і до якого може повернутися лише у справжній зрілості; втім, дуже 

часто люди залишаються десь на середині цього шляху й тому намагають-

ся підмінити справжню мідрість власним «шаленством», під яким автор, 

очевидно, розуміє наполягання на власних упередженнях усупереч справ-

жній мудрості. 

Звідси, по-четверте, принципова критика спертої на власний болісний 

досвід П. Кулішем екзистенційних засад існуючої системи освіти. Його роз-

мисли з цього приводу є дуже експресивними: «Відвідування професор-

ських лекцій було для мене, як я бачу тепер, звичайнісіньким гайнуванням 

часу, гайнуванням життя. В науці, з якої треба починати освіту розуму, в 

науці народознавства, мої професори були ще більш обскуранти, аніж я 

сам. Сліпці водили сліпців, величаючись перед так званим темним людом 

своєю сліпотою. Усе, що вони вичитали в книжках таких самих обскуран-

тів, якими були самі, падаючи у свіжий ґрунт юнацького розуму, не давало 

сходів. Професорські голови були коморами для зсипки зерна, але не по-

лями, які відроджують зерно сторицею» [Куліш, 2005: с. 214]. Виявилося, 

пише П. Куліш, «усе, що я знав з дитинства, в очах моїх наставників було 

ознакою неуцтва, грубого смаку, майже циганства... Але потім, у міру того, 

як я розлучався з моїми наставниками і взагалі з ученими людьми, мій ста-

рий світ, мій, так би мовити, допотопний світ, воскресав у глибині моєї 

душі» [Куліш, 2005: с. 159]; утім, він «не протестував, але усвідомлював, що 

порине в якесь море дурості, яке всі називали наукою, освітою, просвітою» 

[Куліш, 2005: с. 159]. Отже, тут П. Куліш висловлює прозріння про необхід-

ність зміни самої парадигми освіти, яка має спиратися не на заперечення 

багатовікового досвіду народу і виробленого ним світогляду, а на органічне 

поєднання цього досвіду з досягненнями сучасної науки. Натомість, пише 

П. Куліш, «зближуючись з простонародним життям, так би мовити, з вдяч-

ністю за те, що в ньому минуло наше дитинство, ми побачили в цьому 

житті озброєним наукою зором багато невідомого нашим наставникам та, 

між іншим, упевнилися, що простонародне українське життя є цілим 
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світом самостійних понять людини про те, як їй бути на світі. Життя це, як 

ми побачили, не таке мілкодонне та вузьке, щоб його вичерпати спосте-

режливим розумом протягом короткого часу» [Куліш, 1989: с. 529—530]. 

Як відомо, у філософії XX сторіччя відбулася певна реабілітація форм 

«первісного мислення» (К. Леві-Строс) та «істини міфу» (К. Гюбнер) за-

вдяки виявленню у домодерних способах мислення таких можливостей, 

які були втрачені пізніше, за доби Просвітництва. Втім, наведені роз мисли 

П. Куліша вже є прозріннями щодо названих «поворотів» у філософії на-

ступного сторіччя. 

Окреслені ідеї П. Куліша певною мірою випереджають не тільки ви-

никнення екзистенційної філософії, але також і той підхід до аналізу ці-

лісності феноменів людського буття, який пізніше був напрацьований 

Київською світоглядно-антропологічною школою. Зокрема, йдеться про 

концепцію духовно-практичного опанування світу, що посідає проміжне 

місце між практикою та теорією, синтезуючи їх у нову якість. Специфіка 

духовно-практичного опанування дійсності, за визначенням В. Шинка-

рука, полягає в тому, що тут «подолання “чужості” світу реалізується шля-

хом створення образів його іншого, ідеалізованого і бажаного стану у від-

повідності до ідеалів істини, добра і краси» [Шинкарук, 1985: с. 28]. Ду-

хов но-практичне опанування реальності не означає її «ідеалізації» як 

позбавлення конкретики; це ідеалізація як оцінка з точки зору суспільних 

і загальнокультурних духовних ідеалів істини, добра і краси, всієї конкре-

тики культурно-історичного та моральнісного буття людей. Онтологіч на 

наявність у культурі трійки первинних цінностей (істини, добра і краси) 

утворює фундамент і першооснову для розгортання всієї сукупності цін-

нісно-смислових визначень цієї культури, що окреслюють простір люд-

ського буття. Як відомо, універсальний «механізм» культури вимагає від 

людини специфічного типу активності, спрямованої на самоперетворен-

ня. Як писав В. Малахов, «людська цілісність» (що передбачає принцип сво-

боди і сутнісну ієрархічність людської істоти) унеможливлює «пере творення 

самої людини на виключно внутрішньо-культурну істоту» [Ма ла хов, 1984: 

с. 89]. Людина має культивувати у собі певну якість, яку традиційно нази-

вають самістю або «суб’єктивністю» (не у психологічному розумінні), яка 

постійно є надлишковою щодо наявних смислів і форм культурної діяль-

ності, зберігаючи критичне ставлення до них. Отже, саме у спадщині П. Ку-

ліша можна побачити «зерно» цих ідей сучасної української філософії. 

Слід також відзначити наявність у П. Куліша цілої низки ідей, які на-

були подальшого розвитку в екзистенціалізмі XX сторіччя. Зокрема, П. Ку-

ліш характеризує екзистенційні параметри художнього світу, створеного 

митцем, великою мірою випереджаючи у цьому мислителів XX сторіччя: 

«людина, яка усе життя провела у спогляданні прекрасного світу Божого, 
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людина, що тисячу разів відчувала достоїнство свого таланта в пластич-

ному відтворенні цього прекрасного Божого світу, не впаде у відчай від 

того, що сучасники не відвели їй місця між найвищими талантами. Як ні 

важко для художника задовольнити вимогам смаку освіченого суспільства, 

але набагато важче задовольнити власному... до незмоги строгому смаку. 

Якщо ж художник здійснив свій ідеал у можливому для нього ступені, то не 

можуть його вивести із самозадоволення ніякі осудження записних суддів 

мистецтва. Навіть і в самоомані знайде він опору проти розпачу» [Куліш, 

1997: с. 157]. Як відомо, саме такий погляд на сутність художньої творчості 

запанував в естетиці XX сторіччя, в якій було відкрито феномен так званих 

«художніх світів», тобто специфічної реальності, створюваної мистецтвом 

як форма повноцінної самореалізації людини. Будь-який художній твір — 

це не просто автономний світ, а свого роду органічна, буттєва цінність, яка 

має свої екзистенційні та духовні рівні. У деяких випадках найвизначні-

ших творів маємо феномени художніх універсумів культури. Художнє об-

разотворення є структурним аналогом духовних процесів, екзистенційних 

зусиль людини. 

Крім того, у листі до О. Милорадовичівни П. Куліш також дає яскраву 

феноменологію граничних прагнень людської душі: «чоловік шукає по світу 

свого святого ідеалу і де що знайде хоч трошки на його схоже, зараз, як та 

квітка до сонця, обертається туди серцем і вірує легко, як мала дитина, і 

душею радіє і розумом перед своїм кумиром никне, і страшно йому глянуть 

на його зневіряючись. Де голос озветься до його, мов би з глибокої і бо-

жественноїх душі, — уже в його серце не на місці. Де чиста красота майне 

перед ним ніби тільки краєм небесної одежі своєї — уже роєм перед його 

очима гуляють краснії Божі дива, котрими живе, котрих до скону жадає 

всяка артистична душа» [Куліш, 1984: с. 139]. Тут бачимо аналогію ідей 

людської екзистенції як «проекту», завжди орієнтованого на цінність іншої 

людини, тільки через яку відкривається смислова повнота буття. У свою 

чергу, в листі до І. Пулюя він окреслює соборний, комунікативний спосіб 

реалізації ідеалу життя: «Звершеного духу між людьми нема. Один ближ-

че, другий дальше стоїть від ідеалу звершення, від Отця нашого небесного, 

та вже й тим треба вдовольнятись, що силкується чоловік бути так зверше-

ним, як той височенний ідеал, що на його вказав наш Христос. Коли так 

самі робитимете, то й од Вас не вимагатимуть приятелі всієї повні добра 

духового, яке собі думкою здумали. Так один одного підпираючи лагід-

ністю, не падатимемо серед ледачого, безголового натовпу людей, що 

буяють мов звірята, одне одного тиснучи, гоняючи, жеручи» [Куліш, 1984: 

с. 203]. Тут також певною мірою можна вбачати прообраз «філософії ді-

алогу» XX сторіччя. Сутнісною ознакою того, що мовою філософії нази-

вають діалог, є феномен самоіншування суб’єкта, що у граничних ви-
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пад ках може ставати формою трансценденції і відповідного духовного до-

свіду. Діалог є специфічним режимом комунікації, за якого відбувається 

зміна ціннісно-смислових установок суб’єктів спілкування, змістовне зба-

гачення їхніх «внутрішніх світів», що виявляються потім у змінах стратегій 

їхньої соціальної практики. 

Нарешті, слід також відзначити у спадщині П. Куліша наявність еле-

ментів екзистенційної історіософії, тобто осмислення історичних подій з 

точки зору втілення у них певних прагнень людського духу. Зокрема, він 

глибоко осмислює у цьому ключі подію хрещення Київської Русі як пев-

ний «проект» її подальшої культури і характеру народу, що розвивався у на-

ступне тисячоліття. Як пише П. Куліш, «православ’я, яке проникло до нас 

із Візантії, не пригнітило нас, як латинство закарпатську Європу, і це тому, 

що наше ставлення до наших просвітителів було зовсім інше. Ми були 

грозою для метрополії християнства, а не вона — для своєї нової колонії. 

У закарпатській і завіслянській Європі — навпаки. Там приймали хрис-

тиянство, аби врятуватись від сильного; ми прийняли християнство з 

людської прихильності до найслабшого. Нашу роль щодо запозичення 

хри с тиянства повторила на собі Литва, яка засвоїла віру й культуру народу 

ос лаб леного, ладного, здається, зникнути, як зникла з часом Візантійська 

імперія. Тому ні Візантія нас не душила православ’ям, ні ми — Литву» [Ку-

ліш, 2005: с. 215]. Саме такий характер християнства і зробив його народ-

ним, тим самим глибоко вплинувши й на формування українського націо-

нального характеру. 

Дійсно, відомо, що коріння цивілізаційного розділу Європи на Захід-

ну та Східну знаходиться у тому способі, яким нові «варварські» етноси 

долучали до християнської та античної традицій. Якщо на Заході вони пе-

реважно поставали в ролі завойовників, що переселялися безпосередньо 

на територію старої цивілізації (яка перед тим кілька сторіч сама завойо-

вувала і гнобила їх), то на Сході Європи, навпаки, народи здебільшого за-

лишалися на своєму місці, приймаючи нову для себе віру і культуру не як 

здобич, а як дар. (Навіть розселення слов’ян на Балканах та їхні війни з 

Візантією не заторкували їхніх власних теренів і взагалі теренів старої ци-

вілізації.) Вже у цій різниці способів «європеїзації» були закладені переду-

мови різниці не тільки національних характерів, але й різних напрямків 

еволюції християнства, різного ставлення до культурної традиції на Заході 

та Сході нової Європи. 

У цьому контексті цікаво відзначити, що свого часу саме християнська 

культурна традиція врятувала предків сучасних українців від зникнення в 

історичне небуття. На цей дуже важливий історіософський аспект нашої 

спадщини свого часу звернув увагу саме П. Куліш. Йдеться про часи після 

татарської навали. «Початок християнства, — писав П. Куліш, — de facto 
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П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму

ставсь на Вкраїні не тоді, як торгові Гречане за Олега та Ігоря нахиля ли 

декого з киян у свою віру, — не тоді, коли церкви будувались княженець-

ким коштом, а княженецькі попи з оружньою дружиною ганяли по гаях за 

давніми слов’янськими одправами; ставсь він тоді, як люди опинились у 

своїй волі на спустошених варязьких городищах та селищах, а ченці з по-

пами мусили обернутись до його по-апостольськи з дружньою намовою. 

Київ стався ще раз розсадником Христової віри, тільки вже без примусу» 

[Куліш, 2007: с. 303]. Отже, і тут виявлення екзистенційного змісту істо-

ричних явищ дає філософові змогу виявити їхню глибинну закономірність. 

Йдеться насамперед про те, що найглибше засвоєння християнства від-

булося тоді, коли саме історичне життя примусило народ до виявлення в 

собі християнських рис характеру. 

Всі відзначені вище елементи екзистенційної філософії П. Куліша є 

елементами певної смислової, світоглядної єдності. Останню можна ви-

значити як глибокий духовний оптимізм, який завжди є притаманним фі-

лософії П. Куліша. Цей духовний оптимізм сам філософ сформулював у 

яскравому афоризмі, який певним чином можна вважати одним із законів 

історичного буття народу: «Люд оновився. Він оновлюється і онов лю ва-

тиметься вічно, доки повторюватиметься в ньому непорочне дитинство. 

Хоч би як ухилялися премудрі й розумні від ідеї царства Божого, нам від-

крито одвічне, як саме життя, джерело оновлення; лишається одна тур-

бота — не засмічувати його своєю неправдивою мудрістю» [Куліш, 2005: 

с. 250]. Вражає, наскільки ця думка П. Куліша є близькою і до народного 

світогляду (який ясно відобразився, зокрема, у прислів’ях і піснях), і до 

багатьох прозрінь філософії XX сторіччя. Зокрема, йдеться не тільки про 

вже згадану реабілітацію «первісного мислення» та сили lumen naturalis у 

людському розумі, але й про постійну наявність у ньому суто екзистенцій-

ного мотиву — прагнення до оновлення у свободі. 

Загалом філософська спадщина П. Куліша цілком органічно впису-

ється у традицію, яку називають «християнською філософією екзистенції» 

або просто «християнським екзистенціалізмом». Специфічність остан-

ньої полягає в тому, що філософування відбувається так, нібито істин ві-

ри ще не існує і їх неначе наново перевідкривають, виходячи з глибин влас-

ного життєво-душевного досвіду. Як зазначає І. Лепп, «нічого дивного не-

має в тому, що впродовж багатьох століть саме християнські мислителі, а 

серед них найбільш автентичні містики, сповідували екзистенціалізм, тоді 

як атеїстичний екзистенціалізм, незважаючи на його недавній успіх серед 

“людей з вулиці”, є лише аномалією» [Лепп, 2004: с. 62]. Отже, такий спо-

сіб філософування став надзвичайно актуальним для християнських 

мислителів світу — секуляризованого та атеїзованого. У нашому ж випад-

ку «християнський екзистенціалізм» П. Куліша є певним містком між 
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традиційним народним світоглядом, що існував упродовж багатьох сто-

річ, та модерною українською культурою, яка формувалася у XIX сторіччі і 

одним із творців якої був сам П. Куліш. 

Підсумовуючи, можна сформулювати три коротких висновки: 1) П. Ку-

ліш виявив надзвичайно сміливий для свого часу та оточення метод реф-

лексії над наявним життям — з точки зору базових станів світопережи-

вання, які пізніше набули назви «екзистенційної порожнечі» та «екзи-

стенційної повноти»; 2) це, у свою чергу, дало йому змогу розвинути плідну 

критику цивілізації в контексті метаісторичних констант людського бут-

тя; 3) окремі розмисли П. Куліша мають евристичність для сучасної істо-

ріософії, філософської антропології, естетики та досліджень глибинних 

рис українського національного характеру. 
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