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Проблема природи людини 
з’явилася у науковій думці вже у 
XX  столітті. Вона є дослідженням фі-
лософії, літератури, історії. Людину 
почали вивчати як багатовимірний 
суб’єкт, який має власну точку зору, 
творчі нахили, індивідуальні почуття 
та думки. Він досить незалежний та 
самодостатній серед суспільства. Бага-
то визначних мислителів, науковців, 
літераторів, філософів  – І.Кант, Ж.-П. 
Сартр, М. Шелер вважають, що люди-
на здавна була, є, і буде вічним питан-
ням. «Екзистенційна антропологія є 
своєрідною онтологією людини, в якій 
центральним є вчення про сенс люди-
ни, людського буття, можливості до-
сягнення та неосягнення» [3, c. 88]. 
Отож, можна сказати, що вона здатна 

віднайти проблемне поле людського 
самовизначення, існування, питання 
буття.

Іван Яцканин  – відомий письмен-
ник, редактор дитячого журналу «Ве-
селка» та публіцистичного журналу 
«Дукля». Він із задоволенням займає 
цю посаду, і навіть дня не може про-
жити без думки про журнальну періо-
дику. Багато років він піклується про 
українське слово та літературу у Сло-
ваччині.

Книжки письменника неодноразо-
во перечитувалися науковцями, в ре-
зультаті чого лунала думка про те, що 
творчість І.  Яцканина повинна заслу-
говувати пильнішої уваги. Що до сти-
лю письменника, однозначної думки 
не має. Увагу Р.  Кухарука привернули 
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художні деталі, які творять настрій на-
писаного, а також, що письменник 
пройшов шлях від М. Коцюбинського 
до В. Винниченка, тобто від народного 
реалізму до модерну [2, c.18]. Я. Джо-
ганик, наголошує на тому, що наявний 
магічний реалізм. Р. Конопелець зазна-
чає, що помітно виразними є роман-
тизм, реалізм та імпресіонізм. Це все 
створює невичерпну красу творчості І. 
Яцканина і вказує на ознаки 
екзистенційно-антропологічних шу-
кань. Проаналізувати художню твор-
чість письменника можна за допомо-
гою електронного засобу навчального 
призначення. Науковці С.  Шаров та 
Т. Шарова неодноразово наголошують 
на тому, що вивчення будь-якої персо-
налії за допомогою електронного засо-
бу дозволить всебічно розглянути не 
лише тематичні обрії та проблемне 
коло, а й естетику та філософію шу-
кань конкретного митця слова [5, 
c. 310]. Детально переглянути основні 
електронні засоби навчального при-
значення з історії української та світо-
вої літератури можна в навчально-
методичному посібнику під назвою 
«Методологічні аспекти комп’ютерної 
підтримки самостійної роботи 
студентів-філологів» [4].

Він виріс у звичайній українській 
селянській родині, а тому не дивно, що 
у своїх книгах він багато пише про 
село, батьків. Але найбільше він пише 
про селян, індивідуальностей – героїв, 
які розмірковують над сенсом життя, з 
їх світобаченням та сприйняттям. Пи-
тання рідної землі, хати, садку автор 
виразно розкрив у таких оповіданнях, 

як «Земелька», «Коріння», «Такий про-
стий день» – це тісний зв’язок з мину-
лим та віра в майбутнє, й звісно ж, 
щастя, ситість в сьогоднішньому дні. А 
оповідання зі збірки «Усе залиш», ста-
ють прикладом того, як звичайний се-
лянин знаходиться в пошуку себе. 
Йому подобається жити у селі, вирішу-
вати чисто селянські питання. Але од-
ного дня він хоче спробувати щось 
нове – місто, його стрімкий потік, про-
спекти, великі будинки, театри, парки 
відпочинку. Проблема батьків та дітей 
також наявна. Батьки бажають щоб на-
щадки залишалися у рідному селі, бо 
тут їх батьківщина, вони зроси на цих 
полях, нивах, кожен куточок вулиці чи 
будинку знайомий. Та діти обирають 
життя у місті, адже так багато можли-
востей, невідомих доріг – все це терзає 
їх серця, почуваються винними, безза-
хисними, бо ослухалися батьків. Нео-
дноразово на цьому акцентують увагу 
дослідники художнього слова пись-
менника, які розглядають екзистенцій-
ні категорії у текстах. Таку думку під-
тримує Т. Шарова, яка у науковій стат-
ті про творчість сучасного письменни-
ка наголошує на вічних цінностях та 
образах сучасності [6, c. 29].

Дуже яскраво автор описує само-
тність героїв «Скрипка», «Коні вмира-
ють вночі». Оповідання «Гіркий смак 
пищавки» розповідає про старого 
Вільханя, який все своє життя те й ро-
бив, що старався й допомогав дітям. 
Він мав шовковицю, єдину на селі, 
корчму, розводив бджіл. Та все що за-
лишилося йому на старості літ  – пи-
щавка. Але її він беріг і ховав як зини-
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ця око. А грав так, щоб ніхто не бачив, 
бо це все, що залишилося у нього від 
минулого щасливого життя. «Пищавка 
співала про щось давнє  – таке ніжне, 
лагідне, та все зникало і зникало, щоб 
більше не вернутись» [8, c. 53].

Досить важливим питанням є ко-
хання, в яке автор втілює страждання, 
біль. Воно є нереальним, вищим ніж 
людина. Це можна простежити в нове-
лах «Тіні і шрами», «Мед і сіль», «Верні-
саж». Вже з назв самих новел, можна 
відчути всю болісність, терпкість та 
дивовижність кохання.   І.  Качуров-
ський назвав густативним або смако-
вим [1, c. 9]. Автор не створював культу 
та ідеалу в коханні,це неосяжне почут-
тя, яке могло знайти героїв будь-де.

Оповідання «Любов по дротах» має 
дуже цікавий сюжет. Воно розповідає 
про чоловіка, який мав у своєму житті 
три шлюби, три різні жінки, але на 
старості він залишився один,зі своїми 
думками й почуттями, лише через те, 
що вони не могли спілкуватися. Звіс-
но, для того щоб бути щасливим по-
трібно висловлювати почуття. Тому й 
не дивно, що символічною назвою тво-
ру є «любов по дротах», саме професія 
чоловіка, бо розмовляв він переважно 
зі стовпами,коли розтягував дроти. 
«Насмілився сказати про таке, що не 
міг би у вічі сказати. Найбільше про 
любов» [7, c. 55].

Екзистенційний світогляд І. Яцка-
нина знаходить проявляється через 
розкриття самотності звичайної люди-
ни, яка постійно присутня на сторінках 
його художніх творів. У творах пись-
менника відсутній ідеал, він не прагне 

віднайти його та втримати. У художніх 
творах письменника помітна філосо-
фічність, емоційність, психологізм, лі-
ричність та заглибленість у внутрішній 
світ людини. У художній тканині творів 
І.  Яцканина важливу роль відіграють 
заголовки, в які автор закладає філо-
софський підтекст. 

Не дивлячись на те, що різні екзи-
стен ційно-антропологічні шукання 
наявні у творчості письменника, на-
скрізною темою все ж таки, є мотив 
самотності. Адже людина у будь-якому 
віці відчуває це досить гостро та яскра-
во. Творчий доробок І. Яцканина оці-
нений українськими літературознав-
цями та словацькими україністами. 
Проте потрібно більше уваги приділя-
ти значенню творчості письменника, 
бо він як і великі люди усіх віків, як 
справжній українець, описав тему села, 
головних героїв з їх думками, почуття-
ми, радощами та біллю. Його твори є 
феноменом літератури та мистецтва.
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