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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ОМАРА ХАЙЯМА 

 
Омар Хайям (1048 – 1131) народився у місті Нішапурі – одному з головних 

культурних центрів стародавнього Ірану. Омар Хайям був видатним філософом 
вченим, поетом. У філософії Омар Хайям вважав себе послідовником Ібн Сіни 
(Авіценни). Омар Хайям піддав сумніву непохитність основного постулату 
Евкліда про те, що паралельні лінії ніколи не перетинаються. Чи справді ніколи – 
навіть у безкрайньому просторі? А що є нескінченість? І хіба стародавні греки 
серйозно сприймали нескінченність? Чи не вважали вони нескінченністю те, що 
неможливо перевірити вимірюванням?  

До 1080 року належить перша праця Омара Хайама – «Трактат про буття і 
повинність». До цього трактату належить також «Відповідь на три питання: 
необхідність протиріч у світі, детермінізму та довговічності», у передмові до якої 
Хайям зазначив, що він не чекав, що «йому поставлять питання, де міститься 
такий сумнів». Коли Хайяму було за 55 він пише свого роду філософський заповіт: 
«Трактат про загальність існування». Не випадково, що ця філософська робота 
Хайяма, яка дійшла до наших днів, дуже високо цінувалась ним самим: «Якщо 
вчені і філософи підійдуть справедливо, то вони зрозуміють, що це коротке більш 
корисне, ніж усі томи», – так писав Хайям. Останні роки життя Хайям провів у 
Нішапурі читаючи книги і розмірковуючи про сенс буття. Як стверджує 
молодший сучасник поета – Бейхак, у день смерті, відклавши книгу Ібн Сіни, 
Омар Xайям написав заповіт. Потім помолився і після цього не їв і не пив. Коли 
закінчив останню вечірню молитву, вклонився до землі і сказав: «О Боже мій, Ти 
знаєш, що я спізнав Тебе в міру моїх можливостей. Пробач мені, моє пізнання 
Тебе – це мій шлях до Тебе». І помер. 

Омар Xайям відшліфував форму рубаї і визначив його внутрішні закони. 
Девізом його творчості можуть бути слова: «Хай живе життя!» Яким воно буде 
після смерті», – невідомо нікому, стверджує поет. У своїх філософських трактатах 
Хайям виступав як прибічник східного аристотелізму зі значними елементами 
неоплатонізму, суттєво пристосованого до мусульманського віровчення. Точка 
зору Хайяма згодом отримала в Європі назву «концептуалізм». Незважаючи на 
всю свою мудрість пізнання життя, світу, різних наук на схилі своїх літ Омар 
Хайям робить висновок, який відкриває усю суть буття людини і цей висновок він 
пише у своїх безсмертних рубаі:  

Я тільки й знаю, що знання шукаю, 
В найглибші таємниці проникаю. 
Я думаю вже сімдесят два роки – 
І бачу, що нічого я не знаю. 
Отже, людина живе, розвивається, пізнає, але ніколи не зможе осягнути все. 
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ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
МОДЕРНІЗМУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
На початку ХХ століття традиційні напрямки мистецтва, такі як реалізм і 

романтизм, вже не могли передати всіх нових реалій суспільного життя.  
Модернізм – це загальна назва для літературних і мистецьких напрямів і течій 

ХХ століття, яким властиві спроби відобразити нові явища суспільного життя за 
допомогою нових художніх засобів. Засновники модернізму відстоювали 
особливу місію художника, здатного передбачати шлях розвитку нової культури.  

Реалістичні засоби виразності є, на їх думку, застарілими і недостатньо 
переконливими, щоб передати душевний стан людини, яка опинилася наодинці з 
проблемами свого буття в цьому ворожому світі. Модерністи проголошували 
цінність і самодостатність окремої особистості, шукали нові художні засоби для 
відображення всього комплексу суперечностей ХХ століття. Їх не цікавив 
предметний світ, вони були захоплені «створенням нової дійсності» і, чим більше 
вона була неправдоподібна, тим більш визначною вона виникала в уяві 
модерністів. У творах модернізму нова реальність знаходила своє втілення за 
допомогою нових художніх прийомів, наприклад, таких, як «потік свідомості», 
який безпосередньо передає процес внутрішнього мовлення персонажа під час 
його зіткнення з дійсністю, або «монтаж», який, як в кінематографі, заснований на 
з'єднанні різноманітних тем, образів та фрагментів і є способом пізнання світу. 

Хвиля модерністських пошуків торкнулася і представників поезії і художньої 
літератури. Серед перших представників модернізму у літературі були ірландець 
Джеймс Джойс, француз Марсель Пруст і австрієць Франц Кафка. Їм належить ряд 
важливих творчих відкриттів, на основі яких пізніше стали з'являтися цілі 
літературні напрями і течії. Поетичні експерименти іспанця Федеріко Гарсіа 
Лорки, француза Поля Елюара, англо-американця Томаса Еліота, австрійців 
Георга Тракля та Райнера Марії Рільке, чеха Вітезслава Незвала, поляків Юліана 
Тувіма і Константи Галчіньского, вплинули на на розвиток ліричної поезії, форма 
якої стала більш витонченою. Як втілення давньої мрії багатьох поетів, музикантів 
і художників про синтез мистецтв з'являлася і фігурна (візуальна) поезія. 
Французький лірик Г. Аполлінер вводить особливий художньо-естетичний термін 
– «Каліграма» (від грецького «кallis» – красивий і «gramma» – написання). 
Прагнучи проникнути в підсвідомість суспільства, митці-модерністи більш усього 
тяжіли до суб'єктивізму, образу-символу, зашифрованому представленню своїх 
творів, активно використовували вільну форму своєї творчості. 

Модерністи доповнили історію літератури новими барвами, їхній вклад є 
безцінним. Вони дали змогу побачити світ по-іншому, з нового погляду. 
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