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Драма людського буття: від відчаю до свободи

світлі чого атеїстичні виміри творчості Лесі Українки часто подають ви-

кривлено.

Наприклад, А. Криловець зазначає, що «абсолютизація в лесезнавчій 

науці атеїстичного пафосу творчості письменниці... здається явно пере-

більшеною... На нашу думку, правомірніше говорити не про атеїзм Лесі 

Українки, а радше про її антитеїзм. Для антитеїста Бог... — це щось ре-

ально існуюче, але таке, що не виконує, однак, свого прямого призначен-

ня щодо людини. Заперечуючи Бога, людина таким чином приходить до 

усвідомлення своєї власної гідності. Отже, критикуючи християнську фі-

лософію за її фарисейство і моральне виправдання соціальної нерівності, 

Леся Українка заперечує лише офіційно-церковну концепцію Бога. Бог 

для неї — це високодуховна субстанція, щось іманентне людській душі» 

[Криловець, 2005: с. 64].

Фактично цей автор пропонує своєрідну «градацію богоборства», згід-

но з якою «антитеїзм», яким він характеризує світогляд Лесі Українки, на-

чебто є меншою мірою запереченням бога, ніж атеїзм. Проте, по-перше, 

фе но мен «антитеїзму» аж ніяк не звідний до неприйняття ортодоксальної 

цер ковної традиції, яке доцільніше було б назвати «антиклерикалізмом», 

по-друге, «антитеїзм» характерний як для романтиків, так і для екзистен-

ціалістів і виражає специфічну світоглядно-мистецьку позицію етичного 

неприйняття бога, яка справді покликана утвердити свободу та гідність 

людини, але це ще не означає, що антитеїст визнає бога як «щось реально 

існуюче».

Як правило, «виклик богові» антитеїстів має символічний художній 

характер і покликаний спровокувати мистецькими засобами етичний кон-

флікт бога і людини, примусити людину вийти за межі стереотипів релі-

гійної свідомості — і в такому розумінні творчості Лесі Українки справді 

притаманні елементи антитеїзму. Проте А. Криловець вельми далекий від 

такої думки, про що свідчить подальше його посилання на М. Драй-Хмару, 

який вказував на «таємничі розмови з Фантазіями, Геніями, Музами і т. п. 

істотами» [Криловець, 2005: с. 64], які, мовляв, мають свідчити про релі-

гійність Лесі Українки. Такі посилання з погляду наукової арґументації є 

абсолютно незадовільними.

Що ж до монографії Л. Демської-Будзуляк «Драма свободи в модерніз-

мі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки», то особливий подив викли-

кає те, що дослідниця, яка у своїй праці ставить мету осмислити феномен 

свободи у драматичній творчості Лесі Українки, цілковито покладаючись на 

визначення свободи, що їх запропонував К. Ясперс, жодним словом навіть 

не згадує про існування цілком альтернативної моделі розуміння свободи, 

яку запропоновано з боку Ж.-П. Сартра, А.Камю, А.Мальро і яка, до речі, 

набула у XX сторіччі аж ніяк не меншого поширення.
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Т. Гундорова, визнаючи існування «полеміки Лесі Українки з христи-

янством», далі зазначає: «Йшлося не так про антихристиянство, як про 

зняття тих просвітницьких раціоналістичних ідей, із якими християнство 

зрослося впродовж XIX століття» [Гундорова, 2009: с. 398]. Фактично ін-

терпретуючи екзистенційні виміри творчості Лесі Українки як екзистен-

ціалістську переорієнтацію модерного християнства [Гундорова, 2009: 

с. 400], дослідниця обмежується сумнівними паралелями між її драматур-

гією й діалектичною теологією чи християнським персоналізмом, повніс-

тю залишаючи осторонь проблематику атеїстичного екзистенціалізму.

Однак найяскравішим проявом докорінно неконструктивного під-

ходу до творчості Лесі Українки є монографія О. Забужко «Notre Dame 

d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій», сама назва якої є виразним на-

тяком на авторське бачення Лесі Українки як «української лицареси Свя-

того Духа, вірної жриці того гнаного й репресованого жіночого божества, 

що під натиском єресей все ж увійшло в західнохристиянський канон під 

іменем, симетричним Божому, — Notre Dame, “Наша Пані”» [Забужко, 

2007: с.609]. Вживаючи термін «атеїзм» стосовно світогляду Лесі Українки 

не інакше як у лапках і з епітетом «так званий», авторка разом із тим зазна-

чає, що один із найвидатніших і найбільш знакових Ле синих творів — дра-

матична поема «Одержима» — це «суто екзистенціалістський бунт проти 

смерті, який згодом набуде розлогішої філософської артикуляції у «Бутті 

і Ніщоті» Ж.-П. Сартра та розправах мислителів Франкфуртської школи» 

[Забужко, 2007: с. 90], — думка цілком слушна, особливо зважаючи на те, 

що і представники згаданої Франкфуртської школи (а серед них фундато-

ри гуманістичного психоаналізу Е. Фром та Г. Маркузе), і Ж.-П. Сартр у 

своєму ставленні до феномена релігії спи ралися на її жорстку критику з 

боку Ф. Ніцше, К. Маркса та З. Фройда, але як цю думку узгодити з тим, 

що «Одержима» — це, в тієї самої О. Забужко, одночасно і ніщо інше, як 

апокрифічне Євангеліє (?!), причому, за її вер сією, сама Леся Українка є 

«прямою продовжувачкою у своїй творчості гностико-маніхейської тради-

ції, «єретичкою», що залишила нам у спадок власні апокрифи» [Забужко, 

2007: с. 193].

При цьому О. Забужко послуговується дуже своєрідними умовис-

новками на кшталт того, що хоча Лесі Українці й не були відомі ні коп-

тська, ні кумранська бібліотеки, віднайдені археологами вже після її смер-

ті, во на нібито «думкою почувала» образ жінки-єресіарха [Забужко, 2007: 

с. 92—94]. Доводиться із сумом констатувати й часте некоректне цитуван-

ня у монографії О. Забужко листів і творів Лесі Українки, зокрема її зна-

кового листа до А. Кримського від 9 лютого 1906 року, з якого наведено 

лише окремі фрази, вирвані з контексту [Забужко, 2007: с. 93] і який 

свідчить про те, що насправді Леся Українка «думкою почувала» зовсім 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 89

Драма людського буття: від відчаю до свободи

інше, а саме те, що «теперішня форма християнства є логічним і фаталь-

ним наслідком його найпервіснішої форми». «Я не приймаю теорії Тол сто-

го і багатьох інших, — пише вона далі у цьому листі, — ніби теперішнє 

християнство є аберацією, хоробою сеї релігії. Ні! В найдавніших па м’ят-

никах, в «подіях апостольських», в листах апостола Павла, в автентичних 

фраґментах первісної ґалілейської пропаґанди я бачу зерно сього раб-

ського духу, сього вузькосердого квієтизму політичного, що так розбуявся 

дедалі в християнстві» [Леся Українка, 1979: с. 155]. Причому, активно 

опрацьовуючи джерельну базу стародавніх релігій, Леся Українка цікави-

лася віруваннями Стародавнього Сходу не менше, ніж раннім християн-

ством. Досить прочитати перший розділ написаного нею (єдиного на той 

час в Україні!) підручника з історії східних народів, щоб пересвідчити-

ся, що вона взагалі не була прихильницею божественного походження 

людини [Леся Українка, 2008: с. 1—12] і сповідувала суто науковий підхід 

до вивчення релігії, що ріднить її з І. Франком, автором багатьох праць у 

цій галузі, зокрема популярної брошури «Поема про сотворення світу» та 

філософської поеми «Ex nihilo. Монолог атеїста».

Однак саме те, що Леся Українка у своїй художній творчості справді 

жод ним чином не зосереджується на абстрактно-декларативному запере-

ченні бога в дусі радянського «войовничого атеїзму», якраз яскраво свід-

чить про її близькість до атеїстично-екзистенційної традиції філософ-

ських пошуків. Адже згадана проблематика бере витоки не з дискусій 

навколо доказів буття божого, а передусім із намагання осмислити всю по-

вноту непов торної людської індивідуальності, усвідомлювати яку люди-

на, на думку Л. Баткіна, починає вже за доби Ренесансу і своєрідною квін-

тесенцією якої стала творчість Б. Паскаля, що становить свого роду «міс-

ток» між Ре несансом і Новим часом як добою формування особистості в 

сучасному розумінні цього слова. Знамениті Паскалеві образи — тінь, яка, 

миттєво промайнувши, зникає назавжди (образ людського життя перед об-

личчям вічності), мовчання безмежних космічних просторів у відповідь на 

відчайдушні пошуки людиною сенсу власного існування, нарешті, люди-

на як очеретина на вітру, але очеретина мисляча*, — раз і назавжди зафік-

сували кардинальну світоглядну зміну: з моменту усвідомлення себе не-

повторною індивідуальністю вже ніщо не може звільнити людину від необ-

хідності індивідуального вибору власного сенсу життя, від відповідальності 

за власну долю, отже, зрештою, і від відповідальності за все, що відбува-

ється у світі. Тільки в «межовій ситуації» (К. Ясперс) «буття-до-смерті» 

 * Зазначмо, що образ очерету на вітру (Мт. 11:7), який у Б. Паскаля співзвучний Декар-

товому «cogito ergo sum», натомість є у своїх біблійних витоках символом людської 

марноти, що стоїть на шляху релігійного поклоніння. 
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(М. Гайдеґер), що породжує стан радикальної самотності та відчаю, осо-

бистість здатна осягати сенс буття.

Щоправда, серед дослідників існує думка про неправомірність ото-

тожнення екзистенціалізму як теоретизованої філософської течії із твор-

чістю мислителів та митців попередніх генерацій. Головним арґументом 

на користь цієї думки є те, що проблеми сенсу людського буття, трагічнос-

ті долі окремої людини належать до кола «вічних» проблем як філософії, 

так і мистецтва. Проте характерно, що один із фундаторів атеїстичного 

екзистенціалізму А. Мальро базовий концепт власних філософських по-

глядів — образ «людського жеребу» 2 — запозичує саме у Б. Паскаля, в одно-

му із своїх програмних філософських романів «Ліщина Альтенбурґа» (Les 

Noyers de l’Altenburg) прямо відсилаючи читача до фраґмента «Думок» 

французького мислителя: «Уявіть собі безліч людей у кайданах, і всі вони 

засуджені на смерть, і кожен день когось убивають на очах у решти, і ті 

розуміють, що на них чекає та сама доля, і дивляться один на одного, 

спов нені скорботи та безнадії. Це і є картина людського жеребу» (цит. за: 

[Великовский, 1979: с. 75]). Такого кшталту перегуки, на мій погляд, все ж 

не є випадковими і радше свідчать про певну спадковість екзистенцій ної 

проблематики в історії філософії, що пов’язане саме з етапами філософ-

ського осмислення людської суб’єктивності. Зокрема, К.-О. Апель у пра ці 

«Ситуація людини як етична проблема» говорить про пряму лінію, що 

тягнеться від Лютера, через К’єркеґора до сучасного екзистенціалізму [Єр-

моленко, 1999: с. 242].

Проте лише за доби романтизму індивідуальність було вперше осмис-

лено як «ідеал становища окремої людини у світі», що зумовило всесвітньо-

історичну переорієнтацію, яка вимагала «всіх творчих сил та метамор фоз 

Відродження, Бароко, Просвітництва» [Баткин, 1989: с. 11]. «Відтепер кож-

на мисляча людина, — зазначає Л. Баткін, — повинна була знаходити і ви-

будовувати... цінності на власний страх і ризик — у незавершеному світі, 

серед багатьох чужих «правд», у нескінченній історії, що перебігає через 

миттєвість мого існування. Останній сенс більше не ґарантований ніким 

і нічим, не дарований як вічний та абсолютний... відтепер навіть якщо 

індивід обирає конфесійну позицію, він перебуває у світі, де немає то-

тальної, звичної для всіх, однієї й обов’язкової позиції; тому в будь-якому 

разі — це його особиста позиція. Тобто ґрунтована на його унікальній люд-

ській істоті, на його індивідуальній суверенності» [Баткин, 1989: с. 30].

Саме тому дослідник екзистенційної філософії І. Гарін мав усі підста-

ви наголошувати: «… дух романтизму... був вірністю власній особистості, 

відсутністю реґламенту для свободи. В цьому сенсі романтизм — ранній 

2 Див. також філософський роман А. Мальро «Людський жереб» [Malraux, 1996].
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екзистенціалізм» [Гарин, 1992: с. 26]. Це особливо цікаво під кутом зору 

дослідження того концептуального виміру творчості Лесі Українки, який 

вона сама називала «новоромантизмом» (і з приводу якого у критиків до-

сі не існує однозначної думки), зокрема, зв’язку цього виміру з творчістю 

Г. Гайне. Намагаючись проінтерпретувати це, О. Забужко вдається до ши-

рокого спектру чудернацьких припущень, починаючи з вигадки про пси-

хо-еротичні уподобання Лесі Українки, у якої фотопортрет Г. Гайне 

стояв на письмовому столі («усі відомі нам чоловіки, які щось значили в 

житті Лариси Косач… фізіономічно належали до одного й того самого, 

«гайневського типу» [Забужко, 2007: с. 284]), і закінчуючи абсолютно 

бездоказово постульованою новою «іпостассю» Лесі Українки як «лица-

реси» «Святого Духа», що начебто «виказала програмову ідеологічну 

приналежність до того самого стану, до якого вписував себе і Гайне: ду-

ховного лицарства, “лицарства-як-релігії-в-собі”» [Забужко, 2007: с. 286]. 

Причо му показово те, що, часто цитуючи програмну роботу Гайне «До 

історії ре лі гії і філософії в Німеччині», авторка монографії «Notre Dame 

d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» свідомо уникає того найваж-

ливішого підсумкового фраґменту, який насправді власне, як на мене, і є 

найяскравішим виявом світоглядної спорідненості Лесі Українки (а та-

кож, до речі, й І. Франка) з Г. Гайне, котрий у згаданій роботі з позицій прин-

ципово нау кового підходу до історії релігії блискуче розкрив еволюцію 

образу бога від міфологічних витоків до самозаперечення, — не випадково 

Декретом союзного сейму від 10 грудня 1835 року були заборонені не ли-

ше уже видані його твори, а й усе, що буде написано ним у майбут ньому (на 

відміну від інших письменників «Молодої Німеччини»). Від своєї  «колис-

ки в Єгипті» майбутній Ієгова здійснив шлях до грізного бога-царя народу 

Палестини, що зазнав численних впливів, зокрема і з боку аси рійсько-

вавилонської цивілізації, і зрештою переселився до Риму, «де зрікся своїх 

національних упереджень» і «проголосив небесну рівність усіх народів» 

[Гейне, 1958: с. 92]. «Ми бачили, як він (бог — О. Ш.) все більше і більше 

одухотворювався, як він стогнав у блаженній розслабленості, як він зро-

бився велелюбним батьком, загальним другом людства, благодійником 

всесвіту, філантропом… Все це нічим не могло йому зара дити. Чуєте бряз-

кіт дзвіночка? Станьте навколішки… Це несуть святі дари помираючому 

богові» [Гейне, 1958: с. 93 ], — так на кілька десятиліть випереджає Г. Гайне 

знамениту тезу Ф. Ніцше «бог помер», від якої, за словами Ж.-П. Сартра, 

веде початок атеїстичний екзистенціалізм і якій були присвячені ґрунтов-

ні дослідження представників екзистенційної філософії («Ніцше і поро ж-

неча» М. Гайдеґера, «Ніцше і християнство» К. Ясперса та ін.); наразі ця 

теза успішно перейшла в постмодерний дискурс як один із засадових його 

концептів.
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Таким чином, філософія екзистенціалізму, яка через свою смисло-

життєву специфіку у XX сторіччі часто набувала виразу не лише у теоретич-

них викладах, а й у напівхудожній формі філософських есе та в літератур-

них творах (романах, п’єсах і навіть у поезії) [Великовский, 1979: с. 251—

294], постає як невіддільна ланка того ґрандіозного проекту осмислення 

людської особистісної неповторності та свободи (одним із важливих ви-

мірів якої є і свобода неприйняття бога), під знаком якої відбувався роз-

виток європейської культури останніх п’яти сторіч. Тому порівняння 

екзистенційних тенденцій у драматургії Лесі Українки та у п’єсах фунда-

тора атеїстичного екзистенціалізму Ж.-П. Сартра, на мою думку, є акту-

альним як із погляду більш адекватного осмислення української культури в 

європейському контексті, так і з погляду поглиблення розуміння широкої 

культурної площини явища екзистенціалізму.

Екзистенціалізм як трагічний гуманізм
Екзистенціалісти слідом за романтиками свідомо 

віддають перевагу мистецтву як своєрідному полігону для осмислення 

екзистенційних проблем, і не останньою чергою мистецтву театру. Жанр 

екзистенційної драматургії покликаний примусити глядача в режимі ре-

ального часу потрапити разом із героями п’єси в гущавину однієї з ек-

зистенційних «межових» ситуацій і таким чином немовби випробувати 

себе на міцність, промисливши моделі власної поведінки і ставлення до 

світу. Причому «межові ситуації» екзистенційної драматургії хоча й мо-

жуть на перший погляд видатися екзотичними, насправді покликані ли-

ше сконденсувати для більшого «філософсько-терапевтичного» ефекту 

тра гічну помежовість щоденного життя кожної людини як істоти, що усві-

домлює власну смертність.

Порівняльний аналіз драматургії Лесі Українки і Ж.-П. Сартра ціка-

вий з точки зору розкриття близькості проблематики, осмислюваної ук-

раїнською письменницею, до головних ідей французького атеїстичного 

екзистенціалізму. Яскраві художні образи її драматичних творів — Мі ріам 

(«Одержима»), співець Елеазар («Вавилонський полон»), пророчиця Тир ца 

(«На руїнах»), неофіт-раб («В катакомбах»), Касандра («Кассандра»), Руфін 

і Нартал («Руфін і Присцила»), Ричард Айрон («У пущі»), Юда («На полі 

крові»), донна Анна, дон Жуан («Камінний господар»), Антей («Оргія») — 

найлаконічніше можна схарактеризувати знаменитою формулою екзис-

тенційного бунту, яку А. Камю проголошує на зміну відомій кратезіанській: 

«Я бунтую, отже ми існуємо».

Надзвичайно цікаво те, що Леся Українка у драматичній поемі «Кас-

сандра» та Ж.-П. Сартр у п’єсі «Мухи» художньо опрацьовують дотичні мі-

фологічні сюжети. І це не випадково, адже, згідно з класичним визначен-
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ням, власне елемент драматичного в античній драмі полягає в зіткненні 

героя з Долею (Фатумом), якій він може кинути виклик, але яку заздалегідь 

не може перемогти, що є надзвичайно вдалою формою для вираження ек-

зистенційного бунту людини XX сторіччя, яка, самостверджуючись як осо-

бистість, із необхідністю бунтує проти наперед заданих трагічних вимірів 

власного буття, які на античний лад можна було б назвати Долею, все ж 

заздалегідь самим фактом власної смертності бу дучи приреченою на по-

разку. Тому либонь Мальро вводить в обіг екзистенційної філософії тер-

мін «буття-проти-Долі» (яке Леся втілює в образі Касандри, покликаної 

дивитись в очі Долі), а Камю використовує у своїх програмних творах 

«Міф про Сизифа» та «Бунтівна людина» образи античних бунтарів Сизи-

фа та Прометея, які також знайшли відгук у творчості Лесі Українки, зокре-

ма у поезії «Contra spem spero!», драматичній поемі «В катакомбах» тощо.

Драматична поема Лесі Українки закінчується підкоренням Трої, що 

його здійснює цар Агамемнон, та захопленням у полон віщої доньки царя 

Пріама — Касандри. Агамемнон привозить Касандру на батьківщину в Мі-

кени, де на нього вже чекають зрадлива дружина Клітемнестра та її коха-

нець Егіст, які замислили вбити царя та бранку. Ж.-П. Сартр у «Мухах» ви-

користовує продовження цього переказу, що розповідає про помсту Орес-

та, сина Агамемнона, за вбивство свого батька, скоєне Клітемнестрою та 

Егісфом (Ж.-П.Сартр пропонує таку транскрипцію цього імені).

Одночасно «міфологічні» теми «Кассандри» та «Мух» безпосередньо 

пов’язані із злободенною сучасністю. В драмі Лесі Українки дія відбува-

ється у Трої, яку ще з часів «Енеїди» І. Котляревського безпосередньо асо-

ціювали з Україною; Аргос — місто живих мерців із п’єси «Мухи», постав-

леної у Парижі 1943 року, за задумом Ж.-П. Сартра мало символізувати 

окуповану фашистами Францію.

У п’єсі Ж.-П. Сартра «Мухи» Орест та Електра (брат і сестра) ста-

новлять свого роду діалектичну пару, вони обоє є, по суті, головними геро-

ями, які немовби передають одне одному місію екзистенційного вибору як 

естафету: адже саме Електра штовхає брата на вбивство Егісфа та своєї ма-

тері Клітемнестри, під її впливом він кидає виклик Юпітерові, із не-

досвідченого юнака Філеба стає зрілою особистістю, Орестом (що симво-

лічно — він немовби вдруге народжується, отримуючи своє справжнє ім’я), 

і вона ж потім не витримує відповідальності за скоєний злочин, залишаючи 

Ореста самого нести тягар свободи. Героїня Лесі Українки пророчиця 

Кассандра начебто поєднує в собі силу духу та нескореність Ореста другого 

та третього актів п’єси, готового, кинувши виклик богові, з відкритими 

очима прийняти власну долю, але не скоритися їй («їх (богів. — О. Ш.) си-

ла в карі, а моя в змаганні» [Леся Українка, 1976а: с. 13], — каже Касандра), 

і відчайдушну сміливість Електри першого та особливо другого актів, 
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яка наважується сама повстати проти цілого міста людей, засліплених 

невротичним страхом, а головне — проти Егісфа та Клітемнестри, зацікав-

лених у тому, щоб цей страх культивувати. Але, як і Електра, будучи жін-

кою, Касандра має дуже обмежені можливості для реальної боротьби, та й 

не може вона, як Орест, не вагаючись, піти на вбивство, навіть необхідне 

за законами воєнного часу.

З погляду етичних та психологічних реакцій людини на скоєний нею 

злочин цікаво також порівняти «Мухи» Ж.-П. Сартра з драматичною пое-

мою Лесі Українки «На полі крові», зокрема з чернетковим варіантом її 

закінчення, який в остаточній редакції був відкинутий письменницею. 

Залежно від двох різних закінчень драматичної поеми Юда — її головний 

герой — немовби «роздвоюється» на дві різні (й навіть протилежні!) осо-

бистості, одна з яких більше відповідає Сартровому Орестові, а інша — 

Електрі. Вчинок Юди (зраду Христа поцілунком), який він сам коментує 

в дусі типового садомазохізму: «А може, я таки його любив? / А може, я 

хотів з ним попрощатись?» [Леся Українка, 1976с: с. 155], незважаючи на 

всі «пом’якшувальні обставини», аж ніяк не можна назвати до кінця мо-

рально виправданим, як і вчинок Ореста (вбивство Егісфа, який не чинив 

опору, та своєї матері Клітемнестри, яка вже мало чим могла зашкодити 

реалізації його намірів). Проте в остаточному варіанті драматичної поеми 

Юда, як і Орест, усвідомлює себе вільним саме через «тягар» скоєного зло-

чину, хоча певною мірою й вимушеного, тягар свободи діяти «без виправ-

дань, без будь-якого опертя, крім самого себе», у світі, де «кожна людина 

має сама відшукати свій шлях» [Сартр, 1999: с. 181].

У чернетковому ж варіанті закінчення поеми «На полі крові» запро-

поновано зовсім іншу розв’язку драми: Юда скоює самогубство за таких 

психологічних обставин, які фактично повторюють долю сестри Ореста — 

Електри, яка, незважаючи на щире прагнення звільнитися з тенет мар-

ґінального оточення, не витримує морального тягаря відповідальності за 

власний вибір, отже, не може до кінця вийти за межі фаталізму релігій-

ної свідомості. Фактично і Юда (у чернетковому варіанті закінчення), і 

Електра передусім «помирають» духовно: Леся Українка із блискучою 

психологічною вірогідністю показує, як невротичне самонавіювання 

Юди фактично руйнує людську особистість, і він готовий шукати поря-

тунку в мазохістському самозреченні, фізичних стражданнях і навіть смер-

ті, аби лише припинити нестерпні психічні муки. «Позволь мені схова-

тись хоч у пеклі!.. / Смерте, смерте, / рятуй мене! Невже немає смерті?» 

[Леся Українка, 1976с, с. 320], — кричить Юда перед тим, як повіситись. 

«Рятуйте! Юпітере, царю богів та людей, прийми мене в свої обійми, уне-

си мене, захисти! Я буду покірна твоєму законові, я буду твоєю рабинею, 

твоєю річчю, я покрию поцілунками твої ступні й коліна. Захисти мене від 
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мух, від брата, від мене самої, не залишай мене самотньою, я присвячу все 

своє життя спокуті. Я розкаююсь, Юпітере, я розкаююсь» [Сартр, 1999: 

с. 184], — вторує йому Електра.

І Касандра, і Орест, і Електра, постаючи як носії Правди («над всіх 

старших найстарша Правда» [Леся Українка, 1976а: с. 45], — каже Касан-

дра), яка є головною екзистенційною передумовою свободи (адже віль ний 

ви бір може робити лише та людина, свідомість якої не затьмарена хибни-

ми світоглядними установками), разом із тим стикаються із сумним па-

радоксом: люди, навіть перебуваючи у вкрай небезпечному для життя ста-

новищі, не наважуються повернутися обличчям до реальності, віддаючи 

перевагу приниженню, поразці перед необхідністю перебрати на себе від-

повідальність за власну долю. Так, Касандра звідусіль чує нарікання на те, 

що це саме вона своїми пророцтвами відбирає у людей силу духу, позбавляє 

їх надії; саме це каже їй сестра Андромаха: «доволі з нас уже твоєї прав ди, / 

зловісної, згубливої, так дай же / нам хоч неправдою пожить в надії. / ...Ой, 

дай мені хоч сон, хоч мрію» [Леся Українка, 1976а: с. 55—56]. Так само і 

Орестові, який збирається сказати правду своїм підданим, Юпітер запе-

речує: «Бідолахи! Ти подаруєш їм самотність та ганьбу, ти зірвеш з них оде-

жі, якими я прикрив їхню голизну, і ти оголиш раптово їхнє існування, пас-

кудне, прісне існування, позбавлене будь-якої мети» [Сартр, 1999: с. 182].

Важливим психоаналітичним виміром екзистенційної проблемати ки, 

висвітленої у драматичних творах Лесі Українки та Ж.-П. Сартра, є ана ліз 

релігійної свідомості з погляду тих небезпечних патологій, якими вона за-

грожує розвиткові психічно стійкої здорової творчо-пошуково зорієнто-

ваної особистості. Якщо З. Фройд у своїй праці «Майбутнє однієї ілю зії» 

визначав релігію як загальнолюдський невроз нав’язливих станів [Су-

мер ки богов... 1989: с. 131], то представники гуманістичного психоаналізу 

(Е. Фром, Ф. Франкл, Р. Мей, А. Маслоу та ін.) ставили перед собою мету 

розробити методики, які б давали змогу на практиці реально впливати на 

життя людей і при цьому намагалися уникати як яскраво вираженого ан-

тираціоналізму екзистенціалістів, так і притаманних класичному фрой-

дизмові редукціоністських та механістичних підходів (зокрема, А. Маслоу 

[Маслоу, 1997: с. 33—42], В. Франкл [Франкл, 1997: с. 153—279; 1990: с. 157—

 283] присвятили свої праці переосмисленню філософських концепцій 

екзистенціалізму).

У термінах гуманістичного психоаналізу догматична релігійність під-

падає під Фромове визначення некрофільського ставлення до життя (за 

принципом «мати», володіти), що характеризується хворобливим страхом 

перед мінливістю обставин, постійним бажанням людини завмерти, захо-

ватися, злитися з неживою природою, психологічно «розчинитися» в ній і 

таким чином самоусунутися від необхідності постійно розв’язувати стра-
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тегічні проблеми сенсу власного буття, на противагу «біофілії» — любові до 

життя, в усіх його проявах: руху, розвитку, постійній невизначеності та 

багатовимірності тощо (життя за принципом «бути») [Фромм, 1990].

У «Мухах» Ж.-П. Сартра цар Егісф та його дружина Клітемнестра 

фактично свідомо формують у власних підданих невротичну релігійність 

(що, за З. Фройдом, пов’язана з інфантильною залежністю), аби тримати 

їх у покорі та страху. Класичним проявом релігійної некрофілії у букваль-

ному розумінні є описане у «Мухах» «свято мерців», головну ідею якого 

яскраво характеризують слова жителів Аргоса: «Пробачте нам, що ми жи-

ві, коли ви мертві. Згляньтеся! Ми ж народилися не з власної волі, нам со-

ромно, що ми дорослішаємо. Чим могли ми вас образити? Поди віться — 

життя ледве жевріє в нас, ми худі, бліді, низькорослі. Ми — німотні, ми 

ледве ковзаємо по землі. І ми боїмося вас! О, як ми боїмося вас!» [Сартр, 

1999: с. 129—130].

Концепт релігійної свідомості як психологічного (духовного) рабства 

надзвичайно багатоґранно репрезентований у творчості Лесі Українки: 

Міріам («Одержима»), яка звинувачує послідовників Христа в тому, що 

вони, по суті, так і залишилися рабами, боягузами, покірними слугами іс-

нуючої влади, з тією лише різницею, що тепер це рабство, виправдане 

християнськими догматами, ще й має забезпечити їм по смерті вічне 

блаженство; до того ж сам Месія звертається до Міріам: «Уперта річ твоя, 

ти мов рабиня, / що знає волю пана і не слуха. / Таких рабів сувора кара 

жде» [Леся Українка, 1976b: с. 130]. У такий спосіб Леся Українка фактич-

но ототожнює служіння богові з духовним рабством. Йогана («Йоганна, 

жінка Хусова»), яка, сліпо слідуючи заповітам віри, фактично змушена 

стати рабою свого чоловіка; втім, її доля, доля рабині віри та християн-

ського обов’язку, незмірно тяжча, ніж доля звичайної рабині Сабіни, яка 

стала коханкою її чоловіка Хуси. Адвокатові Мартіану («Адвокат Мартіан») 

його рідний син слушно закидає «рабство духу» [Леся Українка, 1977: с. 42]. 

Аецій Панса («Руфін і Прісцілла») дотепно зауважує: «Я б так постано вив: 

щоб цяя секта / зосталась для самих рабів... / Бо для рабів вона корисна. / ...

ко жен раб, / як тільки християнство те перейме, / стає покірним, чесним, 

роботящим, / хоч кия забувай! Я все купую / в послугу християн» [Леся 

Українка, 1976b: с. 139]. Раб Нартал («Руфін і Прісцілла»), який, потрапив-

ши у духовне рабство християнства, «жалкував про ту залізну клітку», де він 

був «тілом раб, душею вільний» 3 [Леся Українка, 1976b: с. 204]. Нарешті, 

неофіт-раб («В катакомбах») говорить: «Мені дарма, чи бог один на небі, / 

3 Показово, що цей персонаж, що є одним із ключових для розуміння екзистенційної 

проблематики драми «Руфін і Прісцілла», взагалі не був розглянутий у монографії 

О. Забужко «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій».
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чи три, чи триста, хоч і міріади. / За жодного не хочу помирать: / ні за царя 

в незнаному едемі, / ні за тиранів на горі Олімпі, / нікому з них не буду я 

рабом, / доволі з мене рабства на сім світі» [Леся Українка, 1976a: с. 261].

Сказане вище кидає світло на те, чому міжособистісні стосунки лю дей 

із релігійною свідомістю часто-густо аж ніяк не відповідають очікува ним 

ідеалам солідарності та братства. Для Руфіна («Руфін і Прісцілла») христи-

янська громада постає як збіговисько «рабських душ, / закаляних сумлінь і 

темних мислей, / скалічених гординь» [Леся Українка, 1976b: с. 284], яке 

відділяє його від його коханої, що перегукується із знаменитим афоризмом 

Ж.-П. Сартра: «пекло — це Інші» [Сартр, 1999: с. 556]. Власне ж квінтесен-

цію жорстокості, приховувану за проповіддю християнством абсолютного 

добра, виражає Руфін: «Справді, християни, / лагідні понад людську міру й 

звичай, / а добрості в них щирої немає, / вони не людяні, вони нічого / 

дарма не роблять — все за нагороду, / та ще й не за малу, за вічне щастя / на 

небесах! На меншу не пристали б, / нікого їм не жаль, тортури вічні / гото-

ві обіцяти з легким серцем / всім «грішникам» — так, наче бог їх кат, / що 

присуди виконує безумні» [Леся Українка, 1976b: с. 187—188]. Від цього 

вже один крок до садистськи-некрофільського екстазу Парвуса: «Іде гос-

подь! служіть йому вогнем, / моліться кров’ю! Смертю поклоняйтесь!» 

[Леся Українка, 1976b: с.77].

У цьому ж контексті потрібно вказати на ще один моральний пара-

докс: християнська релігія навчає любові до ворогів, але ж у реальному 

житті людина якщо й може справді полюбити власних ворогів, то тільки 

коштом зради власних друзів, таким чином прирікаючи себе на страшну 

самотність, адже вороги навряд чи здатні поцінувати проявлену до них 

навіть щиру любов, а друзі не пробачать зради. Та й чи можна сповідувати 

добро, не намагаючись подолати зло, адже будь-яка реальна боротьба 

проти зла так чи так пов’язана з насильством, яке є гріхом. Саме тому в ек-

зистенційній драматургії Лесі Українки, як потім і у Ж.-П. Сартра, так час-

то звучить діалектика «любові — ненависті», причому найчастіше у контек-

сті навіть не міжособистісних стосунків, а загальносвітоглядного вибору.

Так, Міріам («Одержима») любить Месію, а тому як ніхто відчуває його 

самотність, страждає його стражданнями і одночасно не може не ненави-

діти його «зрадливих і тупих учеників» [Леся Українка, 1979: с. 155], які 

не просто допустили його ганебну страту, а ще й проповідують любов до 

катів. Не випадково вона на запитання Месії «Що тобі спалило душу, 

жінко?» відповідає: «Не знаю, чи ненависть, чи любов» [Леся Українка, 

1976b: с. 131]. Утім, варто звернути увагу на те, що «Одержимій» передує 

невеликий драматичний етюд «Грішниця» (1896 рік), де ту саму думку 

розгорнуто докладніше, а це свідчить про те, що «Одержима» є свого роду 

підсумком тривалих роздумів Лесі Українки над проблемою любові як 
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ненависті та добра як зла. «Мене любов ненависті навчила, — каже дів чи-

на-«грішниця». — Я бачила, як гинуло найкраще, / Як родичі мої гнили по 

тюрмах / І як високе низько упадало. / Тоді в мені спалахнула ненависть / 

До тих, що нищили мою любов» [Леся Українка, 1975: с. 135—136].

Сартрівський Ґец («Диявол і господь бог») також усе життя мучиться 

парадоксами добра і зла, любові й ненависті: «Коли я чинив Зло, Добро 

здавалося близьким. Тільки руку простягни. І простягнув, і воно в одну 

мить перестало бути Добром. Значить, Добро — міраж» [Sartre, 1951: p. 226]. 

Справді, добро, якщо його розуміти як голу абстрактну протилежність зла, 

назавжди залишиться для людини недосяжним міражем, що врешті-решт 

розуміє і сам герой: «… я побажав чистої любові. Дурень! Любити — значить 

разом з іншими ненавидіти спільного ворога... я побажав добра. Дурень! На 

землі добро і зло нероздільні. Погоджуюся бути злим, щоб стати добрим» 

[Sartre, 1951: p. 235]. «Зло подолаєш лише злом» [Сартр, 1999: с.138]. 

Ще одну надзвичайно важливу змістовну паралель між драматургією  

Ж.-П. Сартра і Лесі Українки містять жіночі образи. Зокрема, Леся Україн-

ка у своєму листі до А. Кримського з приводу власної драматичної поеми 

«В катакомбах» зауважує: «Коли що надається до щирої ідеалізації в пер-

вісному християнстві, то... хіба ота грація почуття його «жён-мироносиц»... 

Тільки ж сі елементи ідеалізація вже використала до дна, і мені не інте-

ресно було на них спинятися» [Леся Українка, 1979: с. 155—156]. За три 

роки Леся Українка створить драматичну поему «Йоганна, жінка Хусова», 

в якій блискуче покаже, які компроміси із власною совістю криються за 

такого роду ідеалізованими образами християнських «жінок-мироносиць», 

які, щиро вирішивши служити справі Христа, якщо навіть їм таланить 

уникнути переслідувань за віру, стають справжніми мученицями патріар-

хального суспільства, заручницями християнської моралі, яка «ґрацію по-

чуття» обертає на мазохізм, який не йде на користь не лише самій героїні, 

але й навколишнім.

Проте переважають у Лесі Українки все ж інші образи жінок — носіїв 

любові як вищого духовного прояву людських стосунків, яка на противагу 

любові-обожненню (об’єкт якої некритично наділяють абсолютно пози-

тивними характеристиками і яка межує з мазохістським пошуком захисту 

та опертя) є любов’ю-співпереживанням, здатністю побачити в коханій 

людині «нереалізовані особистісні можливості» [Франкл, 1990: с. 98] і до-

помогти їй розвинути їх, незважаючи на всю неоднозначність людської 

природи, нерозривну суміш у ній різних мотивацій, у тому числі добра та 

зла. Така любов неможлива без упевненості в собі, самоповаги («любові 

до себе» [Фромм, 1992: с. 140—143]) і є одночасно як любов’ю до конкрет-

ної людини, так і любов’ю до всіх людей, не в християнському, а у власне 

гуманістичному розумінні. Саме такі риси демонструють героїні Лесі 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 99

Драма людського буття: від відчаю до свободи

Українки: Міріам («Одержима»), Тирца («На руїнах»), Касандра («Кас-

сандра»). Самим прикладом власного життя ці жінки показують, що справ-

жня гуманістична любов як до окремої особистості, так і до людства зага-

лом із необхідністю є «викликом» богові як вищому носієві християнської 

моралі, проте в ситуації, коли любов до бога починає суперечити любові 

до людини, вони не вагаючись обирають останню.

Леся Українка вустами своєї Міріам безкомпромісно проголошує: «не-

навиджу... / і той закон небесний, що за гріх / безумних поколіннів вимагає / 

страждання, крові й смерті соромної / того, хто всіх любив і всім прощав. / ...

Хі ба минає все минуле? / Він (Месія. — О. Ш.) пережив три вічності в три 

ночі, / прийняв три смерті. Чи тепер, воскресши, / забуде він страждання, 

зраду, смерть? / Простити може, а забути ні!» [Леся Українка, 1976b: с. 139, 

146—147]. Не випадково, що образ саме такої жінки у своїй екзистенційній 

літературі прагнув створити і Ж.-П. Сартр, що чи не найкраще вдалося 

йому в образі Хільди («Диявол і господь бог»). Ось як висловлює вона своє 

життєве кредо: «Якби він (господь. — О. Ш.) був у праві карати невинних, я 

негайно віддалася б дияволу... Молити про прощення! Що ти повинен нам 

пробачати? Це ти повинен просити пробачення у нас! Не відаю, яку долю 

ти приготував мені, а небіжчицю я зовсім не знала. Але якщо ти її засудиш, 

мені не потрібні твої небеса. Невже ти ду маєш, що за тисячу років у раю я 

забуду жах, що застиг в її очах? Зневажаю твоїх безглуздих обранців, які 

сміють радіти, поки в пеклі страждають приречені на муки, а бідняки поне-

віряються на землі» [Sartre, 1951: p. 149—151]. До речі, тим же запитанням, 

суть якого походить ще від «Братів Карамазових» Ф. Достоєвського, зада-

ється і А. Камю. «Справді, хто візьметься стверджувати, що сторіччя рай-

ського блаженства зможуть оплатити хоча б мить людських страждань?» 

[Camus, 1969: p. 267], — пише він на сторінках «Чуми», шукаючи моделі 

консолідації суспільства перед обличчям смертельної небезпеки, якою ста-

ло для Європи панування нацистської «коричневої чуми». 

Сартрівська Хільда («Диявол і господь бог») також дуже близька до 

Тир ци («На руїнах») Лесі Українки, з якою її поєднує те вигнання, на яке 

обох героїнь прирікає любов до людей, що не знає компромісів, часто при-

мушуючи їх діяти всупереч релігійним приписам. І Тирца, і Хільда прагнуть 

бачити навколишніх людей повноцінними самодостатніми особистостя-

ми, тяжко переживаючи їхню нездатність бути вільними, хоча й розуміють: 

щоб усвідомити себе по-справжньому вільною, кожна людина повинна 

пройти че рез відчай втрати всіх авторитетів (за словами Сар трового Ореста 

з «Мух», «справжнє людське життя починається по той бік відчаю» [Сартр, 

1999: с. 182]).

Власне, саме героїні п’єс (як у Лесі Українки, так і у Ж.-П. Сартра) 

першими здійснюють «гуманістичний поворот» від бога до людини, в чому 
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(а не в абстрактному запереченні бога чи затятому романтичному бого-

борстві) і полягає суть справжнього екзистенційного атеїзму, який, до речі, 

С. Великовський дуже влучно називає «трагічним гуманізмом» [Вели ков-

ский, 1979]. Не випадково саме сартрівській Хільді вдалося чи не найбіль-

ше наблизитися до ідеалів подібного «трагічного гуманізму», на відміну від 

Ґеца, який весь час то кидає виклики богові, то мучиться його відсутністю: 

«Я з людьми, з ними і залишусь» [Sartre, 1951: p. 151], — каже вона. А на 

прозріння Ґеца, («бог помер») Хільда відповідає: «Мене не обходить, жи-

вий він чи мертвий. Я давно ним не переймаюся» [Sartre, 1951: p. 230]. Цей 

короткий діалог є, по суті, відповіддю гуманістичного атеїзму екзистен-

ціалістів на романтичне богоборство Ф. Ніцше.

«Посмертного життя не хочу я собі, / Мені до нього гірше, ніж бай-

дуже» [Леся Українка, 1975: с. 231, — на 57 років раніше утверджує власну 

світоглядну позицію Леся Українка у поезії «Коли вже зачепили сі питан-

ня...», яку цілком можна назвати її філософським кредо. Знаменно, що 

ця поезія є свого роду діалогом зі зробленим поетесою для М. Павлика 

перекладом вірша невідомого німецького поета «В небі ми жодного до-

брого батька не маєм…». Обидві ці поезії досі не лише не стали предме-

том критичного аналізу — їх фактично свідомо замовчують.

Варто ще раз особливо наголосити, що постійні звертання Лесі Ук-

раїнки до світоглядних антиномій релігійної свідомості (з яких більшість 

дослідників чомусь прагнуть вивести релігійність самої письменниці) є 

якраз чи не найяскравішим свідченням перебування її творчості в парадиг-

мі атеїстичного екзистенціалізму, суть якого зовсім не звідна лише до за-

перечення існування бога, як це заведено вважати. «Екзистенціалізм — це 

не такий атеїзм, який розпорошує себе на докази того, що бога не існує. 

Радше він заявляє таке: навіть якби бог існував, це нічого не змінило б... Це 

не означає, що ми віримо в існування бога, — просто суть справи не в тому, 

чи існує бог. Людина повинна віднайти себе і впевнитися, що ніщо не може 

її врятувати від самої себе, навіть достовірний доказ існування бога (курс. 

мій. — О. Ш.)» [Сумерки богов, 1989: с. 344], — це Сартрове визначення 

екзистенціалізму в програмній лекції «Екзистенціалізм — це гуманізм» 

повною мірою може бути віднесене до драматургії Лесі Українки.

Відтак, драматургію Лесі Українки і Ж.-П. Сартра споріднює осмис-

лення нових вимірів буття модерної людини. Вони пов’язані насамперед з 

усвідомленням особистістю трагічності власного становища у світі, де 

вже немає жодних абсолютних авторитетів та безпомилкових стратегій, яке 

породжує відчуття екзистенційного відчаю — тієї «межової ситуації», кот-

ра дає їй шанс обрати шлях вільного і самостійного творення власної долі 

із прийняттям на себе всієї повноти відповідальності за власні вчинки та 

вибори, що особливо актуалізується на тлі кризи постмодерної свідомості 
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сучасної людини, котра знову і знову повертається до гострого пережи-

вання не лише власної неминучої смертності, а й нетривкості всієї люд-

ської цивілізації у безмежному і вічному Всесвіті. 
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