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Авторське резюме
У представленій статті автором аналізується екзистенційна криза як чинник формування життєвої
позиції особистості та способи її подолання, зокрема творчість як один із основних способів та шляхів її
переживання. Для визначення екзистенційної кризи як терміну аналізуються існуючі в сучасній філо
софській літературі варіанти тлумачення. Наводиться методологічне дослідження поняття екзистенцій
ної кризи та кризових ситуацій в цілому, розглядаються основні етапи переживання особистістю «межо
вих ситуацій».
Екзистенційна криза особистості розглядається як переломний момент на життєвому шляху люди
ни. Обстоюється думка, що вона може сприяти формуванню нової системи відносин людини до різних
сфер свого життя, культури, соціуму, заснованого на свідомому виборі власної «причинності» в житті,
творчому ставленні до себе і свого життя. Розглядається феномен творчості як один із варіантів подо
лання екзистенційної кризи особистості. Доведено, що творчість є соціокультурним феноменом, який
орієнтований у своїй основі на щось нове та виражає сьогодення культури. Творчість - це особлива якість
діяльності, що властива людині як соціальній істоті та сприяє зміні і розвитку усіх сфер громадського
життя та, беззаперечно, дозволяє подолати різноманітні кризові стани й ситуації, які ставлять перед
людиною основні питання сенсу її існування та взаємозв’язків із навколишнім світом.
Проблема сучасного вивчення впливу творчості на подолання екзистенційної кризи людини та по
дальше відображення екзистенційних переживань на її творчій життєвій позиції є актуальним предме
том для наукових пошуків.
Ключові слова: екзистенційна криза, кризові ситуації, екзистенція, творчість, життєтворчість,
творча унікальність.
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Abstract
In this article author analyzes the existential crisis as a factor in the formation of personality and position
in life how to overcome it, including creativity as one of the main methods and ways of experiencing. For defi
nition of the term existential crisis as reviewed existing literature in modern philosophical interpretation.
The author gives methodological research concept of existential crisis and the crisis in general, are considered
milestones person experiences the «boundary situations».
The existential crisis of identity is seen as a turning point in human life path. Substantiates the view that
it may contribute to the formation of a new system of human relations to different sides of his life, culture and
society, based on their own conscious choice «causality» in life, creative attitude towards yourself and your
life. The phenomenon of creativity as an option to overcome the existential crisis of identity. We prove that
creativity is a social and cultural phenomenon that is focused basically on something new and expressing the
present culture. Creativity is a special quality activities peculiar to man as a social being and promotes change
and development in all spheres of public life and undoubtedly overcomes various crisis conditions and situa
tions that pose basic questions of human existence and the meaning of its relationships with the outside world.
The problem of the modern study of the impact of creativity to overcome existential crisis and subsequent
mapping of human existential experiences in her creative life position is relevant to the subject of scientific
research.
Keywords: existential crisis, crisis situations, existence, creation, creative uniqueness.

Постановка проблеми. Людина, безпере
чно, є неймовірно складним, неоднозначним та
багатогранним феноменом і вже через це постає
невичерпним джерелом філософського осмис
лення. Безсумнівно, що, як і сама людина, так і
широке коло пов’язаних із нею явищ та питань,
завжди привертають пильну увагу представни
ків різних галузей знань. Як правило, їх інтерес
різко зростає в ті історичні періоди, які відзна
чені кризовим, «межовим» станом людини, що
викликає нагальну потребу в роздумах над її
буттям, долею та призначенням у світі.
Оскільки подолання кризи неможливе без
осмислення її логіки та першопричин, то поява
досліджень, що його висвітлюють, перш за все,
продиктована, вимогою часу й актуальністю
проблеми. Перехід країни до нової суспільноекономічної фази розвитку викликав корінні
перетворення усіх сфер діяльності та не міг не
вплинути на людину. З одного боку, нові реалії
вимагають від неї надзвичайно високої адаптив
ності та конформізму для включення в активну
соціальну діяльність [2], можливості швидко
мобілізувати всі свої знання та вміння для того,
аби якнайшвидше пристосуватись до гіпер
швидкого плину часу; а з іншого - для підтримки
особистісної спроможності та ствердження своєї
автономності їй необхідно мати набір певних
якостей та характеристик, які перешкоджають
її повному розчиненню в соціумі, тобто свободи,
активної життєвої позиції, оптимізму та впевне
ності у досягненні поставленої мети, позитиву
та відсутності страху, креативності, нахилам до
творчості. Адже творчість - це один із основних
способів самореалізації, самовираження люди
ни як віддзеркалення її цінностей та цілісності.
Феномен творчості сприймається, як пра
вило, з точки зору тієї науки, в рамках якої він
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розглядається. Головним недоліком подібного
підходу до дослідження феномена є однобіч
ність, відсутність цілісного, інтегрованого по
гляду на предмет. Якщо ж проблема все-таки
розглядається як філософська, то і тут замість
цілісного погляду, що представляє собою якусь
певну систему, часто можна зустріти лише спро
бу підсумувати різні точки зору.
Проблема філософського осмислення кризи
людини також набуває особливої актуальності
з огляду на те, що критерії, які служили основ
ними мірилами стану особистості, в даний час
втратили свою ясність та прозорість, а за фаса
дом видимого благополуччя доволі часто хова
ються розгубленість та внутрішня спустоше
ність особистості. Такий стан невизначеності,
обумовлений втратою чітких уявлень про поря
док у світі та своє місце в ньому, зміною цінніс
них орієнтирів, ослабленням моральних основ,
які завжди служили людині духовною опорою,
породжує особливе негативне песимістичне сві
тосприйняття, яке постійно підриває моральний
дух окремої особистості та соціуму в цілому [3].
Аналіз досліджень і публікацій. Незва
жаючи на те, що в останні роки до проблеми
кризи людини, або ж екзистенційної кризи,
звертаються представники різних галузей гума
нітарного знання, ступінь її розробленості все
ще недостатня зважаючи на брак «історичної
дистанції».
У числі найбільш значущих робіт дослідни
ків різноманітних галузей та розроблених ними
підходів до дослідження екзистенційної кризи
людини, необхідно згадати: філософський під
хід, що висвітлює проблему кризового стану лю
дини в цілому; соціологічний підхід, який пред
ставляє її з точки зору включеності людини до
суспільної системи; культурологічний підхід,
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який трактує людину як суб’єкт культури; ан
тропологічний підхід, який розглядає кризу лю
дини як прояв можливої межі її еволюційного
розвитку; психологічний підхід, який безпосе
редньо сконцентрований на негативних змінах
у свідомості та поведінці індивіда під впливом
кризових станів та ситуацій; соціально - публі
цистичний підхід, який відбиває активну твор
чу позицію відомих громадських діячів, діячів
культури, літератури та інших непрофесійних
авторів [4].
У числі авторів, які зверталися до теми лю
дини і складових її внутрішнього світу, необ
хідно виділити праці класиків філософії та
ких як Абеляр, Фома Аквінський, Б. Паскаль,
С. К’єркегор, Ф. Ніцше; філософів XX століття
- М. Бубер, К.Г. Юнг, М. Хайдеггер, Е. Фромм,
Ж.-П. Сартр, Е. Левінас, а також вітчизня
них філософів XIX -XX століть - П.Я. Чаадаєв,
В.С. Соловйов, М.О. Бердяєв, С.Л. Франк, М.К.
Мамардашвілі , П.С. Гуревич та інші.
Серед авторів, які зверталися до питан
ня кризи людини XX- XXI століть, можна
виділити наступних дослідників: А. Вебер,
К. Г. Юнг, К. Ясперс, Х. Ортега-і-Гассет,
Г. Маркузе, Е. Фромм, Т. Адорно, Ж.-П. Сартр,
Е. Муньє, Р. Мертон, Н. Давидов, Ф. Фукуяма,
Т.А. Хагуро , Т.Ю. Сидорина, А.Ю. Шеманн та
інші. Осмислення феномена антропологічної та
соціокультурної кризи було розроблено наступ
ними видатними російськими мислителями:
М.О. Бердяєв, М.О. Гершензон, С.Л. Франк,
Е.Н. Трубецькой, Г.П. Федотов, Н.В. Устрялов,
А.В. Кожев та В.В. Розанов.
Непересічні ідеї з проблеми і творчості та її
ж в якості одного із способів подолання кризи
особистості можна знайти в німецькій класич
ній філософії І.Канта, Й.Фіхте, А.Шеллінга,
Г.Гегеля та Л.Фейєрбаха. Екзистенціалісти
А.Камю та Н.Аббаньяно підкреслювали духов
но-особистісну природу творчості.
Проблему творчості та творчого потенціа
лу особистості розглядали наступні українські
філософи: Г.Сковорода, І.Франко, В.Ніколко,
М.Резнік, О.Суший та багато інших.
Мета дослідження. То чи можливо кризу
особистості або ж екзистенційну кризу подола
ти саме за допомогою різних видів творчості?
Чи може особистість перебороти порушення ці
лісності та гармонійності своїх взаємозв’язків із
навколишнім світом саме за допомогою саморе
алізації своєї активної життєвої позиції у твор
чості?
Виклад основного матеріалу. Актуаліза
ція екзистенційно-антропологічної тематики
пов’язана з тим, що проблема людини, найчас
тіше залишалася в тіні загальнофілософських
уявлень про світ, а в процесі експлікації антроп
них категорій губиться специфіка її змісту щодо
особливості самоідентичності людини і опису її
буття [4]. Проблема людини часто локалізується
у рамках соціально-філософського дискурсу, в
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результаті чого аналіз феномена людини набу
ває соціоцентричної орієнтації, а сама людина
не розглядається як самостійний об’єкт філо
софської рефлексії, а лише як суб’єкт суспіль
них відносин .
Реалії рубежу ХХ -ХХІ століть перетворю
ють індивідуальність в нову онтологічну силу, а
звернення до екзистенційно - антропологічного
аналізу актуалізують проблему людини як само
очевидну в широкому сенсі філософську задачу.
Криза особистості, або ж екзистенційна кри
за, пов’язана із порушенням цілісності та гармо
нійності екзистенційно-буттєвих взаємозв’язків
людини із навколишнім світом. Найбільш пря
мо вона позначила свої граничні параметри піс
ля Другої світової війни і, в умовах глобалізації,
придала самоочевидного значення актуальної
філософсько-антропологічної проблеми сучас
ності [6].
Проблема кризових станів та ситуацій є над
звичайно важливою та значущою на сучасному
етапі суспільного розвитку та тісно пов’язана з
умовами суспільного життя, які дедалі більше
ускладнюються. Вони ставлять перед людиною
ситуацію вибору життєвої позиції, вимагають
від особистості розкриття своїх можливостей та
потенціалу, збереження цілісності свого внут
рішнього світу і його вдосконалення у гармонії з
собою, іншими людьми та життям в цілому. Уні
кальність людини полягає в її здатності брати
активну участь в процесі життєдіяльності і тим
самим творити своє буття, тобто бути суб’єктом,
автором життєтворчості.
Проте що ж таке криза та кризові ситуації
і як саме вони відбиваються на існуванні люди
ни? На способі її життєдіяльності? На її свободі
та самореалізації?
Криза (від грецьк. сrisis – рішення, поворот
ний пункт) – характеризує стан, який породжу
ється проблемою, що постала перед індивідом,
якої він не може уникнути і яку він не може
розв’язати за короткий час і звичним способом
[5]. «Життєва криза – це поворотний пункт жит
тєвого шляху, який виникає в ситуації немож
ливості реалізації життєвого замислу, що склав
ся» [1].
Екзистенційні кризові ситуації – це ситу
ації, котрі торкаються питань основи існуван
ня людини та повертають її до проблем життя і
смерті, свободи й відповідальності, самотності
й відносин із цим світом, пошуку й отримання
відповіді на головне питання філософії екзис
тенціалізму - сенсу власного існування [5]. Вони
можуть виникати як розвиток психологічного
конфлікту або кризи людини, у разі коли кон
фліктні проблеми її життєдіяльності, саме які
вона переживає, починають зачіпати основи її
існування та переходять у «екзистенційний ви
мір».
Протікання сучасної екзистенційної кризи
носить системний характер, це обумовлено тим,
що її становлення та функціонування відбува
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ється у взаємодії з усіма підсистемами. Саме це
дозволяє досліджувати кризу особистості з точ
ки зору впливу на неї культурної та соціальної
підсистем, зокрема творчості. Адже на сьогодні
творчість є не лише одним із чинників розвитку
культури, але й, передусім, визначальним со
ціокультурним феноменом сучасного світогляду
[3]. Поряд з основними філософськими проб
лемами соціуму чільне місце займає феномен
творчості, який розглядається в якості одного
із значущих чинників соціокультурних змін.
Осмислення проблеми творчості з певних філо
софсько-світоглядних принципів виступає го
ловною формою розвитку людини і суспільства.
Екзистенційні переживання завжди торка
ються проблеми автентичності існування люди
ни – її потреби «бути чесною із собою» і «жити
своїм життям». Відчуття нереалізованості цього
виникає в людини тоді, коли вона відмовляєть
ся від якихось можливостей свого існування,
обмежує їх, дозволяє іншим керувати собою,
підкоряється несприятливим обставинам і так
далі [1]. Як правило, екзистенційна криза стає
межею, виходячи за яку людина немов пережи
ває наново своє становлення, змінює погляди на
значущість тих або інших цінностей, цілей, спо
собів їх досягнення і реалізації [6].
Проблема впливу екзистенційної кризи на
формування життєвої та творчої позиції особис
тості, попри значний досвід дослідження окре
мих її аспектів, залишається й до сьогодні най
більш вагомою та актуальною не лише в галузі
філософії, соціології та психології, але і в систе
мі людинознавства загалом.
Говорячи про кризові ситуації в цілому та
про екзистенційну кризу особистості зокре
ма, не можна не згадати про таке поняття, як
творчість. Саме у феномені творчості закладено
життєстверджуючу, зорієнтовану на майбутнє
енергію [6]. Сміливо можна стверджувати, що
творчість та свобода іманентно закладені та при
таманні кожній людині. Вони ведуть до пробле
ми пошуку особистості самої себе, своєї свободи,
можливості самореалізації. Реалізація творчос
ті сприяє розвитку свободи творчості, породжує
все нові та нові можливості творчої самореалі
зації особистості, а це, в свою чергу, породжує
свободу більш високого рівня.
Творчість безумовно містить у собі елементи
свободи, якими сучасна інноваційна особистість
може володіти. Серед них слід виділити розви
ток, нові можливості, динамічність, активність,
котрі постійно пропонують особистості різнома
нітні шляхи до своєї самореалізації та самоакту
алізації.
Проблематика творчості спочатку містилася
в філософських роздумах про людину і людин
отворчі відносини. При цьому інтерпретація
творчості та специфіки творчої діяльності лю
дини в історії філософії і науки, безумовно, спів
відноситься з типом світогляду, домінуючим в
ту чи іншу епоху. У працях античних філософів
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ставиться питання про критерії пропорційності
творчості божественного (як абсолютній катего
рії) і людського.
Традиція інтерпретації творчості як процесу
цілеспрямованої діяльності людини по створен
ню нового і перетворенню існуючого склалася на
хвилі антропоцентризму в епоху Відродження
та індустріальної революції періоду Нового часу.
Знайшли вони відображення і в епоху зарод
ження та розвитку екзистенціальної філософії.
Так, філософи-екзистенціалісти підкреслювали
духовно-особистісну природу творчості. Носієм
творчого початку вони вважають особистість,
пояснювальну як екзистенцію, тобто як дещо ір
раціональне, початок свободи. Саме екзистенція
як вихід за межі природного і соціального, вно
сить у світ те нове, що звично називається твор
чістю [7,8]. В екзистенційно-феноменологічної
традиції творчість розуміється як «скреп буття
та сущого» і одночасно як втілення в сущому
буттєвих сутностей [8].
В екзистенціальної філософії та феноме
нології творчість розуміється як найважливі
ший екзистенціал особистості, а екзистенціали
творчого буття - як сенсоконститутивні. Творча
особистість у цьому горизонті постає, в першу
чергу,як та, яка сама себе творить особистістю,
яка, перш ніж щось новаторськи перетворити в
об’єктному світі, має відповідним чином зміни
ти свій суб’єктний світ [3,8].
Однією із помітних та важливих властивос
тей творчої особистості є те, що вона не стільки
споживає вже наявні знання, скільки створює
щось нове та незвичне.
Одним із проявів кризи особистості є фено
мен її суб’єктної невиявленості, що виникає
у результаті інтеграції зовнішніх соціальнокультурних чинників із внутрішніми характе
ристиками особистості, суб’єктне невиявлення
сприяє виникненню пасивної, бездіяльної, де
зорієнтованої особистості, яка втратила свою
автономність [4]. На сьогодні творчість постає
атрибутом самореалізації сучасної особистості,
особистісним критерієм, який поступово звели
чує людину та виховує її почуття. Творчість не
слід зводити лише до неусвідомленого, мимо
вільного явища.
Творчість - це особистісний критерій, оскіль
ки в її полі зароджуються та збагачуються ви
сокі якості, які поступово звеличують людину,
виробляють високі смаки, віддзеркалюють її
цінності, виробляє активну життєву позицію. Її
також можна розуміти як прорив кордонів відо
мого, вихід за межі тривіального, стереотипно
го.
Будучи включеною до суспільної системи,
всі частини якої рівнодіючі та взаємопов’язані,
особистість швидко вловлює негативні зміни в
кожній з них. Тому криза особистості - не ізольо
ване явище, а системний збій, що означає наяв
ність комплексу певних проблем у суспільстві.
Подолати цей так би мовити збій дійсно можна
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за допомогою творчості, адже творчість - це не
лише характеристика людських здібностей, не
лише характеристика людської діяльності і її
результатів, але і характеристика соціальних
стосунків, взаємин особистості з суспільством та
культурою. Творчість не лише містить у собі всі
тенденції сьогодення культури, але і як фено
мен, спрямована на нове та несе в собі майбутнє
культури.
Висновки.
Доведено,
що
в
соціумі
невід’ємним чинником розвитку є феномен
творчості без якого не існувало б культурного
піднесення суспільства та культури в цілому.
Творчість, безумовно, є соціокультурним фе
номеном, який орієнтований у своїй основі на
щось нове та виражає сьогодення культури.
Творчість – це особлива якість діяльності, що
властива людині як соціальній істоті та сприяє
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зміні і розвитку всіх сфер громадського життя
та, беззаперечно, дозволяє подолати різноманіт
ні кризові стани й ситуації, які ставлять перед
людиною основні питання сенсу її існування та
взаємозв’язків із навколишнім світом. Тобто
саме активна життєва та творча позиція сучас
ної особистості виступає одним із чинників по
долання екзистенційної кризи.
Однак проблема творчості як способу подо
лання екзистенційної кризи особистості, попри
значний вклад дослідників різноманітних со
ціогуманітарних наук, ще досі не розроблена до
кінця та являється перспективою майбутнього.
Феномен творчості як спосіб подолання екзис
тенційної кризи особистості в пору глобалізації
має суттєве філософсько-соціальне підґрунтя та
потребує подальшого особливого методологічно
го обґрунтування й дослідження.
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