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Ірина Караєва

ЕКЗИСТЕНЦІАЛ СМЕРТІ Й БЕЗСМЕРТЯ ОСОБИСТОСТІ
У ФІЛОСОФСЬКИХ РОМАНАХ ОЛДОСА ГАКСЛІ:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
З позиції культурології розглянуто проблему смерті й безсмертя особистості у філософських
романах О. Гакслі різних періодів творчості. За допомогою метаантропологічного підходу смерть
і безсмертя потрактовано як екзистенціал метаграничного буття людини. З’ясовано, як разом
з еволюцією світогляду автора змінювалося й було відображено в його філософських романах ставлення до проблем сенсу життя, смерті й безсмертя. До аналізу залучено ранню романну прозу
О. Гакслі 1920–1930-х рр., філософські романи, у яких пропонуються антиутопічні моделі культури,
та останній філософський роман «Острів».
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Постановка проблеми. Актуальність теми
полягає в тому, що вперше в українській культурології смерть і безсмертя особистості розглянуто як екзистенціали людського буття на прикладі
творчості видатного філософа і письменника
першої половини ХХ ст. О. Гакслі. В Україні постать О. Гакслі, його творча спадщина та вплив
на розвиток світової культури сприймаються на
рівні прози раннього періоду творчості й анти
утопії «Прекрасний новий світ». Філософський
роман «Острів», останній твір письменника,
досі не перекладений українською мовою і залишається поза увагою наукових досліджень. Нині
настав час переглянути багатий творчий доробок
О. Гакслі, акцентуючи увагу на проблемах сенсу
життя, смерті й безсмертя особистості.
Стан наукової розробки проблеми. Сучасні
дослідження, присвячені темі смерті й безсмертя,
привертають увагу кількома важливими науковими аспектами. Зокрема, Н. Хамітов та С. Крилова, розглядаючи проблему безсмертя, наголошують, що справжнє безсмертя може бути осмислене
тільки як безсмертя особистості – єдності духовного й душевного начал у їхній актуалізації
(2018, с. 29–30). С. Крилова підкреслює, що безсмертя особистості – це вільне безсмертя, тому
що свобода – найвищий атрибут особистості
(1997, с. 11). В. Мельник та Л. Славова розглядають феномен смерті в екзистенційному вимірі,
який вважають одним із найважливіших детермінантів людської поведінки та способів самовизначення людиною свого буття (2018, с. 60). У статті
М. Шумки проаналізовано феномен смерті як
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одну з ключових проблем у дослідженнях філософської антропології, адже танатологічна проб
лематика належить до традиційних проблем філософського дискурсу та визначає статус самої
філософії (2017, с. 96). М. Мазурик демонструє
взаємозв’язок людського ставлення до смерті
з індивідуальним духовним становленням особистості та всього людства загалом; також проаналізовано ключові відмінності в розумінні феномену
смерті людиною західного і східного типу
(2013, с. 52).
Мета статті – довести, що світоглядна
концепція О. Гакслі щодо проблем сенсу життя,
смерті й безсмертя змінювалася разом з еволюцією світогляду митця; висвітлити відображення цієї генези у творах письменника; розглянути смерть у творах О. Гакслі як екзистенціал
метаграничного буття, який характеризується
трансцендентністю.
Виклад основного матеріалу. Культурологія
досліджує генезу та розвиток культури як специфічно людського способу буття. Її універсалії
є загальнолюдськими репрезентаціями культурного досвіду людини, серед яких людина, її
життя, смерть і безсмертя особистості. Смерть
постала разом із життям, культура виникла
з усвідомлення смерті, природно – феномен
смерті відіграє в культурі та в мистецтві одну
з провідних ролей (Задорожна 2015, с. 127),
і тільки факт смерті ставить питання про сенс
життя (Бердяев 1998, с. 216). Культурний досвід
людини актуалізується в мистецтві, зокрема
у філософських романах, які абсорбують у собі
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найактуальніші суперечності людського буття,
генерують їх та пропонують свої унікальні
шляхи розв’язання цих суперечностей. Людина,
її життя, смерть і безсмертя серед таких проб
лем. Т. Шарден стверджує: «Розшифрувати
людину, означає, по суті, спробувати дізнатись,
як утворився світ» (1987, с. 221). Існує філософія життя, логіка якої веде до самогубства (Психологія суїциду 2004, с. 37).
О. Гакслі, як письменник філософського
спрямування, не міг стояти осторонь проблем
людського буття і світогляду. Сенс людського
життя, смерть і безсмертя стали основними
об’єктами філософського осмислення митця на
всіх етапах його творчої діяльності. Біографія
автора так чи інакше завжди знаходить своє
відображення в його творах. На своєму життєвому
шляху О. Гакслі зазнав багато втрат близьких
людей: коли він був підлітком, померла мати,
через нерозділене кохання повісився брат Трев,
через онкологічне захворювання померла його
перша дружина Марія. Ці втрати залишили болісний слід у чутливій душі О. Гакслі і все життя
відгукувались у його творах.
Ранній період творчості О. Гакслі – це етап
особистісного рівня світогляду митця (Хамітов
2019а, с. 43), де починаються духовні пошуки
досконалості, ідеалу (Караєва 2020). Постійного
характеру набувають риси пізнання себе та світу,
сенсу життя й абсурдності смерті. Уже в першому романі «Жовтий Кром» (Гакслі 2011) автор
ставить свого героя Деніса Стоуна на межу
життя й смерті. Прихований конфлікт із навколишнім світом, нерозділене кохання та нездійсненні творчі плани призвели до відчуження
героя, а потім і до думки про самогубство.
О. Гакслі залишає героя жити, проте слід зазначити, що вже в першому романі прозвучала тема
самогубства. Враховуючи те, що прообразом
Деніса Стоуна став сам автор, варто розглядати
душевні переживання й роздуми героя про самогубство як авторські. Відчуття поразки асоціювалося в уяві Деніса з власними похоронами:
автомобіль, на якому він виїжджає із Жовтого
Крому, здається йому катафалком, а мешканці
помістя, що проводжають його, нагадують похоронну процесію (Гакслі 2011, с. 226).
Історію подружжя карликів Геркулеса й Філомени, які жили в Жовтому Кромі кілька століть
тому, О. Гакслі завершує трагічно: вони вчиняють
самогубство, не витримавши принижень і знущань їхнього сина-гіганта. Отже, відлік смертей
героїв О. Гакслі бере свій початок з першого роману. Наступні романи раннього періоду творчості О. Гакслі набирають тенденції збільшення
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смертей, причиною яких є ті самі суперечності,
що і в «Жовтому Кромі»: зацикленість на буденному рівні світогляду і, відповідно, – неспроможність самоактуалізуватись. У романі «Блазнівський хоровод» (Хаксли 2010) Казимир Ліпіат
(так само, як і Деніс Стоун) під тиском життєвих
перипетій і творчих невдач задумується над тим,
чи не звести рахунки з життям. О. Гакслі змальовує сцену підготовки до суїциду, але читач так
і не дізнається, чи вчинив він його.
Ці приклади з художнього світу О. Гакслі перегукуються з роздумами А. Камю над тим, що «є
лише одна по-справжньому серйозна філософська проблема – проблема самогубства» (Камю
1990, с. 223). О. Гакслі розглядає самогубство як
спосіб протистояти тиску зовнішнього світу, не
зрадивши свого «я». Роман «Контрапункт» (Хаксли 2014) буквально насичений смертями. Моріс
Спендрел убиває Еверарда Веблі, а його (Спендрела) вбивають фашистські головорізи. Секретарка й коханка видавця Барлепа Етель Коббетт
вчиняє самогубство, не витримавши презирства
й зради Барлепа. Від менінгіту гине малолітній
син Філіпа Куорлза, смертельно хворим змальовує автор художника Джона Бідлейка.
Особливої уваги заслуговує трагічна доля та
безглузда смерть Моріса Спендрела. А. Кеттл
констатує, що Спендрел володів «сатанинською
природою, з якої зірваний романтичний ореол»
(1966, с. 387). У своїх роздумах про природу
надлюдини О. Гакслі стверджує, що така людина
має бути наділена особливим даром – божественним або диявольським (Huxley 1970, 99).
Галерея смертей поповнюється в наступних
романах О. Гакслі з тенденцією зростання їхньої
кількості. У романі «Сліпий у Газі» (Хаксли 2009)
головний герой Ентоні в дитинстві пережив
смерть матері і дядька Джеймса (обоє померли
від раку). Згодом після тяжкої депресії наклав на
себе руки найкращий друг Брайян, що звело в могилу його (Брайяна) матір.
Роман О. Гакслі «Час повинен зупинитись»
(Хаксли 2017), останній роман реалістичного
циклу, з повним правом можна назвати справжньою галереєю смертей. Дейзі Окем втрачає
батька, матір, чоловіка й сина. Щасливий і життєрадісний Юстас несподівано помирає в туалетній кімнаті, Рейчел помирає через зараження
крові після пологів, Бруно – від раку горла (зауважимо, що через двадцять років О. Гакслі
помре через рак гортані).
У романі «Після багатьох літ помирає лебідь»
(Хаксли 1992) О. Гакслі зображає не тільки
наглу смерть молодого науковця Пітера Буна, а й
звертається до теми, що з давніх-давен стала
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філософською універсалією людського буття –
безсмертя з допомогою еліксиру життя. Згадаємо
твори двох відомих європейських письменників
першої половини ХХ ст., які активізували інтерес
до теми безсмертя – «Назад до Мафусаїла» Б. Шоу
(Шоу 1980) та «Засіб Макропулоса» К. Чапека
(Чапек 1958). Обидва письменники, а вслід за
ними й О. Гакслі, заперечують думку про те, що
слід втручатися в природні процеси. У романі
«Після багатьох літ помирає лебідь» О. Гакслі показав, що, ставши об’єктом власного експерименту в боротьбі за довголіття, граф Хоберк перетворився на мавпоподібну істоту віком 201 рік.
Вустами іншого героя Білла Проптера романіст
проголошує: справжнього ефекту можна досягнути лише шляхом виходу за межі особистісного,
звільненням від обмеженості, котру нав’язує «я»
(Хаксли 1992, с. 105). Ця концепція стала підґрунтям для подальших духовних пошуків
О. Гакслі, його звернення до східної культурно-філософської спадщини та досягнення філософського рівня світогляду, що зумовило переосмислення
проблем сенсу життя, смерті й безсмертя.
Серед письменників-сучасників О. Гакслі проб
леми сенсу життя, смерті й безсмертя осмислю
вали не лише Б. Шоу та К. Чапек, вони прозву
чали і в творчості І. Во та В. Вулф. Смерть у їхніх
творах набуває різних форм: нещасні випадки,
вбивства, самогубства тощо. В англо-американській трагедії (як назвав свій твір І. Во) «Незабутня» (Во 1978) смерть стала лейтмотивом твору,
адже його топосом є два крематорії – для людей
і для тварин. Бездушшя і байдужість навколишнього світу призводять літератора-невдаху Френсіса Гінзлі до самогубства. А на завершення Еме
Танатогенос, яка вчинила самогубство, була таємно спалена в крематорії для тварин. І. Во звертає
увагу читачів на те, як у задушливій, позбавленій
духовності атмосфері знецінюється людське
життя, як людина перетворюється на маріонетку,
життя якої нічого не варте. В. Вулф у романі
«Місіс Далловей» (Вулф 2016) позбавляє життя
одного з провідних героїв роману Септімуса
Сміта. Події Першої світової війни, смерть друга,
непорозуміння із зовнішнім світом заганяють
героя в тенета самотності й відчуження. Життя
Септімуса перетворюється на тяжку агонію, яка
закінчується самогубством.
Роздуми О. Гакслі над проблемами сенсу
життя, смерті й безсмертя розвиваються на етапі
філософських романів «Прекрасний новий світ»
(Гакслі 1994) та «Мавпа і сутність» (Хаксли
2010), де подано антиутопічні моделі культури
майбутнього. У тоталітарних суспільствах, змальованих О. Гакслі, гинуть усі, хто намагається

чинити спротив диктату. У збірці есеїв «Music at
Night» (Huxley 1970), яка стала записною книжкою до роману «Прекрасний новий світ»
(Woodcock 1972, 176), О. Гакслі торкається теми
людини майбутнього, можливостей євгеніки,
збереження молодості.
У збірці есеїв «Texts and Pretexts» (Huxley
1935) письменник, аналізуючи проблему самогубства, зазначає, що «для благородного духу немає
альтернативи, а тільки самогубство» (Huxley 1935,
264). Саме так вчинив головний герой роману
«Прекрасний новий світ» Джон Дикун, який народився й виріс в умовах дикої індійської резервації,
де буття людини, зокрема й смерть, відбувається
природним шляхом. Він, усупереч законам «цивілізованого суспільства», важко переживає смерть
матері. Коли ж єдина світова держава ставить його
перед вибором – прийняти жорсткі закони цивілізації і перетворитись на гвинтик відлагодженого
механізму чи залишитись самим собою, а отже
кинути виклик усьому суспільству, – Джон Дикун
вибирає останнє і зводить рахунки з життям: «Я
не хочу комфорту. Я хочу, щоб був Бог, поезія,
справжня небезпека, я хочу, щоб була чеснота.
Я хочу, щоб був гріх... Я вимагаю права бути нещасним» (Гакслі 1994, с. 127). Отже, на цьому
етапі духовних пошуків О. Гакслі виправдовує
самогубство як спосіб самореалізації. Треба зазначити, що в передмові до роману «Прекрасний
новий світ» (написана після виходу роману) автор
шкодує, що поставив свого героя в такі умови, за
яких він неодмінно мав вибрати між життям
і смертю. О. Гакслі визнає, що здоровий глузд,
якого він позбавив Джона Дикуна, міг би врятувати йому життя (Хаксли 1990, с. 298).
Уже в наступному романі «Мавпа і сутність»
(Хаксли 2010) у світі майбутнього, де Богом стає
сатана, смерть є звичайним буденним явищем.
Науковці працюють над винайденням способів
знищення людей: атомна бомба, штучні хвороби, Веліалів день – офіційні масові вбивства
задля очищення раси. Але навіть у таких умовах
О. Гакслі уможливлює виживання своїх героїв –
доктора Пула і Лули, яких наділяє здоровим
глуздом і палким коханням.
Аналіз означених філософських романів
О. Гакслі свідчить, що тенденція до знищення
своїх персонажів (смерть, самогубство) відображає духовно-душевні пошуки автора. Письменник (а разом з ним і його герої) вперто відмовляються зрадити своє «я», прийняти закони
буденного буття, коли воля людини спрямовується лише на самозбереження та продовження роду.
Досягнувши рівня філософського світогляду
(Хамітов 2019а, с. 44), О. Гакслі пропонує
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і пропагує духовні ідеали самовдосконалення,
любові до ближнього як іншого, ставлення до
смерті як екзистенціалу – певного ступеня людського буття, уже не трагічного, а природного.
Саме в цей період поглиблюється увага О. Гакслі до східної культури – буття, світогляду, життєвих практик.
Переїзд до США у 1937 р., дружба й співпраця
з Г. Гердом, прихильником і популяризатором Веданти, експеримент з мескаліном і творчі стосунки
з Г. Осмондом остаточно змінили ставлення
О. Гакслі до проблем сенсу життя, смерті й безсмертя. Духовні пошуки письменника завершуються філософським романом «Острів» (Хаксли
1995), що вийшов за рік до смерті автора (на той
час він знав, що приречений). За словами лікаря
О. Гакслі М. Калтера, «він зустрів смерть як зустрічав життя: гідно і мужньо» (А Memorial Volume
1966, 123). Дружина митця Лаура, яка проводжала
його в останню путь, порівнює його відхід з музикою, що поступово затихає (Youtube 2007). Можна
припустити, що сценарій власної смерті О. Гакслі
втілив у романі «Острів» у сцені смерті Лакшмі
Мак-Фейл, про що йтиметься нижче.
Острів Пала, що є топосом роману О. Гакслі,
являє собою буддистську спільноту, метою життя
якої є проголошена самореалізація особистості.
Державний устрій спрямований на те, щоб навчити людину повноцінно жити й гідно помирати:
танатологія є одним із головних предметів шкільної програми; пропагується йога смерті, що життя
і смерть тлумачить як одне ціле, своєрідне мис
тецтво, кінцевою метою якого має стати Паранір
вана (звільнення від повторних народжень). Саме
так помирає Лакшмі Мак-Фейл (через рік і автор
роману). До смерті її готує Сузілла (провідником
О. Гакслі стала його друга дружина Лаура). Під
звуки приємної музики Сузілла намагається утримати свідомість умираючої і допомогти відшукати шлях до Світла. Цей епізод з роману перегукується з методикою / мистецтвом вмирання «Бардо
Тхедол» («Тибетська книга мертвих»), якою керувався і сам О. Гакслі.
Доречно згадати роман сучасного прозаїка
М. Вельбека «Елементарні частки» (Уэльбек
2003), де О. Гакслі є одним із героїв. Помираючий ді Меола постійно згадує свої зустрічі
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з О. Гакслі і його (О. Гакслі) «байдуже ставлення
до неминучості власної смерті» (Уэльбек
2003, с. 137). Імовірно, що, досягнувши філософського рівня світогляду, О. Гакслі справді так
ставився до смерті, адже він був підготовленою
людиною (в романі М. Вельбека О. Гакслі змальований у зрілому віці). Має рацію С. Рязанцев:
«Підготовленій людині смерть уявляється природним фіналом життєвого шляху, а не безнадійним крахом» (Рязанцев 1994, с. 91).
Висновки. Отже, у своїх філософських романах О. Гакслі звертається до основних універсалій людського буття, серед яких сенс життя,
смерть і безсмертя. Осмислення їх у художній
творчості стало справою життя знакового гуманіста, філософа та письменника.
Як представник філософського мистецтва
(Хамітов 2019а, с. 196; 2019b, с. 191; Хамітов та
Крилова 2018, с. 174), О. Гакслі шукав власний
шлях розв’язання означених проблем. Долаючи
шлях від особистісного до філософського світогляду, О. Гакслі відобразив цю генезу у своїх творах. Безглуздість життя і абсурдність смерті
поступово переростають у стійку концепцію
наповненості життя та смиренності до смерті, що
відповідає східному типу буття і світогляду.
Смерть тепер може тлумачитися як екзистенціал
метаграничного буття, який набув якості трансценденції (Хамітов 2018, с. 50–51). Це знайшло
свою рефлексію у творах пізнього періоду, зокрема у філософському романі «Острів» (1995).
Насамкінець варто зазначити, що універсалії
культури і людського буття, яких торкався у своїх
творах О. Гакслі, хвилюють сучасних митців, тим
самим стверджуючи свою вічність і невмирущість.
Для прикладу назвемо Б. Вербера (Вербер 2016) та
М. Кундеру (Кундера 2020), твори яких цілком
присвячені смерті й безсмертю. Нині синтез літератури та філософії у формі філософського мис
тецтва стає невідокремною частиною культури,
доповнюючи її скарбницю новими артефактами.
У такому контексті перспективою подальших досліджень філософських романів О. Гакслі в культурологічному аспекті може бути осмислення
етапів еволюції його світогляду, виокремлення
культурних універсалій у художніх творах митця,
дослідження його есеїстичної спадщини.
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Iryna Karaeva
DEATH EXISTENTIALITY
IN PHILOSOPHICAL NOVELS OF ALDOUS HUXLEY:
CULTUROLOGICAL APPROACH
Cultural studies cover the genesis and development of culture as a specific human lifestyle. Its universals
are representations of human cultural experience, including humans, their life and death. The meaning of
human life, death, and immortality became the main objects for consideration and research at all stages of
Aldous Huxley’s literary activity.
The analysis of his early philosophical novels and novels that offer an anti-utopian model of culture
shows his tendency to destroy his characters in order to defend their personalities, a refusal to accept the
patterns of ordinary being, when the man’s will is aimed only at self-preservation and reproduction. To
identify this tendency, we studied the novels Crome Yellow, Antic Hay, Point Counter Point, Eyeless in
Gaza, After Many a Summer, Time Must Have a Stop, Brave New World, Ape and Essence. At this stage of
spiritual search, A. Huxley justifies suicide as a way of self-realization.
Having reached the level of the philosophical outlook, A. Huxley proposes and promotes the spiritual
ideals of self-improvement, love for neighbour as for ‘another one’, the attitude to death as an existential,
which is a certain stage of human existence, not tragic but natural. It is reflected in the novel Island.
Thanatology is one of the main subjects at school. The yoga of death is promoted: it treats life and death as
a single entity, as a kind of art, which should result in Paranirvana.
The article proves that A. Huxley’s stance on the problems of purpose of life, death, and immortality had
been changing along with the evolution of his outlook. It is shown how this genesis is reflected in A. Huxley’s
literary works. Death in A. Huxley’s works is interpreted via meta-anthropological approach as the existential
transcendent being of man.
Keywords: Aldous Huxley, culture, philosophical novel, literary artist, existential, purpose of life,
death, immortality of personality.
Матеріал надійшов 09.02.2021

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

