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Релігія є подихом ■створіння, при
гніченого нещастям. Душею безсер
дечного світу, так само, як вона є ду
хом бездушної доби. Це опій народу.

Карл Маркс.

Марксизм є достоту тією самою 
релігією в найбруднішому сенсі цього 
слова. Зокрема, він має всі спільні 
нижчі форми з релігійним життям, є 
тим фактом, що його тривалий час ви
користовували, за такими правильни
ми словами Маркса, як опій народу.

Сімона Вайль.



ВСТУП

ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗУМ 
ПРОТИ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРИСТРАСТЕЙ

«Опій інтелектуалів», опублікований навесні 1955 року, належить до 
того самого розряду, що й «Зрада клерків» Жюльєна Банда (1927) та 
«Архіпелаг ҐУЛАґ» Александра Солженіцина, до малого числа ключо
вих книг у інтелектуальній історії Франції XX століття. Ключова книга за 
тим моментом, коли вона з’являється, наступного дня після смерті 
Сталіна, але в розпал холодної війни, цей третій світовий конфлікт 
століття, що переживає комунізм, перебравши естафету від фашизму та 
нацизму в спробі знищити ліберальну демократію. Ключова книга за 
критичною радикальністю, яка розгортається не тільки на ґрунті політи
ки та історії, а й філософії та моралі, ставлячи в центр брехні принцип ра
дянського режиму. Ключова книга за своєю точкою влучення як у 
Франції, так і за рубежем: висвітлюючи перші запитання, навіяні свідчен
нями про явище концентраційних таборів у СРСР, проти чого виступила 
антитоталітарна революція в Угорщині 1956 року, «Опій» посприяв 
першій хвилі декомунізації французьких інтелектуалів наприкінці п’ятде
сятих років: перекладена більшістю мов, книга мала світове відлуння, аж 
до східних спільнот, де вона поширювалася у формі «самвидаву».

Значення «Опію інтелектуалів» невіддільне від історичної конфігу
рації 1955 року, як і від особистості автора. Ніщо насправді не є фаль- 
ширішим, аніж ретроспективна ілюзія, що підтримується від падіння ра
дянської імперії 1989 року, після чого політична перемога демократій бу
ла неминучою, і виступ інтелектуалів проти тоталітаризму мав широку 
очевидність.

Наступного дня після здобуття влади Мао в Китаї і корейської війни, 
напередодні революцій, що супроводили процес десталінізації, проголо
шений 1956 року на XX з’їзді партії, радянський комунізм був на своєму 
апогеї, наприкінці територіальної експансії і міжнародного впливу. До 
престижу, здобутого Червоною Армією в її головній ролі у воєнній по
разці гітлеризму, додалися наслідки — великою мірою фіктивні, припи
сані Радянському Союзові в царині економічного розвитку та соціально
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го поступу. У цій конфігурації холодної війни, якій з 1947 року Арон дав 
ключ у вигляді формули «мир неможливий, війна малоймовірна»1, ко
жен мав обирати свій табір. І цей політичний та історичний вибір знахо
див своє джерело в ідеологічному розшаруванні.

1 Raymond Aron. «Stupide résignation». Le Figaro. 21-22 septembre 1947: Le Grand 
Schism, Paris, Gallimard, 1948, p. 29.

Звідси та головна роль, яку відіграли інтелектуали в цей жорстокий 
момент, коли виникло протистояння між двома блоками, в якому СРСР 
зазнав краху in extremis у своїй спробі взяти остаточну гору перед Сполу
ченими Штатами на Європейському континенті. Звідси висунення ор- 
ганізацій-суперниць двома надпотугами, покликаних до ідеологічної бо
ротьби й контролю над засобами масової інформації, письменниками та 
митцями. Звідси жорстокість переслідувань і публічної полеміки, що 
можна в усьому порівняти з лобовим ударом пропаганди впродовж 30-х 
років. Зокрема у Франції, стратегічній опорі для обох альянсів, яка тоді 
приймала в себе штаб-квартиру НАТО, цілком зберігаючи комуністичну 
партію, що була найсильнішою в Західній Європі. Якщо військова доля 
холодної війни розігрувалася на європейських теренах передусім у 
Берліні й на східному кордоні Федеративної Республіки Німеччини, то 
значна частка війни ідей точилася в Парижі, захоплюючи, з одного боку, 
інтелектуалів, що були невід’ємною частинкою комуністичної партії та 
дуже численних попутників, і з іншого — жменьку незалежних осіб довко
ла захисту політичної свободи.

Дві жертви пожвавлювали у Франції опір проти інтелектуального по
неволення сов’єтизму: Андре Мальро, що перейшов від колишнього ко
мунізму до Роялізму, та Реймон Арбн. Обидва поділяли минуле лівих 
діячів, своєрідну законність письменника чи університетського викладача, 
зобов’язання раннього учасника опору для Арона (що провів своє життя в 
Лондоні з червня 1940 р.), трохи згодом для Мальро, якості, які їм забез
печили високий авторитет у ідеологічній боротьбі й враз зробили їх не
зговірливими супротивниками комуністів та їхніх союзників. Проте 
вельми велика слава Мальро, як його загадкове товаришування з генера
лом де Ґоллем, залишалася віддаленою від способу життя й мислення 
Арона, відданого університетській етиці й вимогам критичного розуму.

Народившись 1905 року в родині єврейського походження, глибоко 
інтегрованій і з республіканськими настроями, Арон, студент педа
гогічного інституту й аґреже з філософії, стає попервах чудовим пред
ставником викладацького складу III Республіки. Одначе його життя про
ходило під тиском історії XX ст., позначеного відбитком війн, революцій 
і економічних криз. Пацифіст під впливом Алена на початку 30-х років, 
він перетворився на антинациста 1933 року перед агонією Ваймарської 
республіки. Прихильник соціалізму, він узяв участь від 1936 року у вироб
ленні перших порівняльних аналізів між тоталітарними режимами 
XX ст. й залучився до боротьби проти сов’єтизму від початку окупації і 
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захоплення контролю над «народними демократіями». Визнаний фахі
вець з німецької філософії, зокрема Макса Вебера та явищ, яким він по
сприяв поширитися у Франції, він став під час війни журналістом у Лон
доні, де очолив журнал «Ла Франс Лібр» («Вільна Франція»), перш ніж 
був відкликаний з університету під приводом наклеєного ярлика єврея. В 
цій траєкторії збаламученого жорстоким плином століття ідеологій пуб
лікація «Опію» позначає певний поворот.

Насамперед у інтелектуальному плані цей нарис визначає позицію за- 
анґажованого спостерігача, яку займав Арон до самої смерті, що стала
ся 1983 року', в точці перетину між, з одного боку, філософським пошуком 
— зокрема, прийшовши до докторської дисертації, присвяченої 1938 ро
ку «Вступові до філософії історії», з іншого — критичним аналізом зло
боденності, виробленої в низці передовиць газети «Фіґаро» та нарисах — 
а саме таких, як «Велика Схизма» (1948) чи «Ланцюгові війни» (1951). 
«Опієм» Арон остаточно визначає свій спосіб втручання, свій метод і свій 
стиль. Як підкреслює Франсуа Фюре, «це — зустріч ідеї і життя довкола 
проблеми століття. Вона надає цій книзі блискучої легкості й ніби винят
кового щастя у викладі правди. Її автор уже більше ні професор, ні жур
наліст. Це — Реймон Арон1.

1 François Furet. «La rencontre d’une idée et d’une vie», in «Raymond Aron 1905 — 
1983. Histoire et politique», Paris, Commentaire-Julliard, 1985, p. 54.

Потім у політичному плані, позаяк Арон у той самий час, коли він до
магався успіху і набував широкого загалу читачів, відчував глибоку са
мотність, звинувачений у симпатіях до комунізму. Отже, стримана 
зустріч «Опію» пресою та інтелектуалами» була дуже несприятлива у 
Франції, зокрема, тому, що' він достеменно викладав ідеологічні рядки - 
кліважу, але куди приязніше він був сприйнятий в інших демократіях. 
Водночас позаяк книжка розгортає глибоке знання Маркса й марксистів, 
ґрунтується на діалектиці й бездоганній риториці, вся керується турбо
тою про правду, вона розставляла віхи примирення французьких інте
лектуалів зі свободою, яка настала в 70-ті роки, примирення, яке логічно 
виходило на реабілітацію думки та зобов’язань Арона, що символізува
лося одностайними похвалами, які привітали публікацію «Мемуарів» 
1983 року.

Нарешті, в особистому плані публікація «Опію» передувала поступо
вому поверненню Арона до університету і його обрання до Сорбонни, 
що поклало край його довгій відособленості у зв’язку з мобілізацією 1939 
року. Цей нарис, що показав концептуальну сил}» й великий талант, особ
ливо сприяв притлумленню почуттів, спричинених особистою трагедією, 
яка гнітила Арона впродовж 50-х років з народженням трисомічної дити
ни, відтак смерті його другої дочки в шість років внаслідок лейкемії: 
«Між 1951 та 1954 роками я шукав прихистку в нескінченній діяльності, у 
втечі до заспокійливої розваги, якщо припустити, що це сплетіння слів не 
є саме собою суперечливим. Мабуть, у мене склалося враження ілюзії, 
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що я одужую, рятуюсь завдяки «Опію інтелектуалів». Нападки, об’єктом 
яких стала ця книжка, залишали мене майже байдужим. Я вийшов із ночі, 
може, я зумію примиритися з життям»1.

1 Каушопсі Агоп, Метоігеї, РагІБ, Іиіііагсі, 1983, р. 319.

Запальність полеміки, викликаної «Опієм», невіддільна від її першої 
цілі, яка розташувалася не.стільки в середовищі комуністичних членів, 
скільки в широкому братстві їхніх прихильників та попутників, які 
поділяли віру без церкви. Книжка має намір дослідити парадокс, згідно з 
яким майже одностайно інтелектуали, люди розумової праці, відірвані 
від наукової діяльності, політично підтримують радянський комунізм 
проти ліберальних демократій, незважаючи на апорії марксизму й то
талітарної природи СРСР, Щоб висвітлити цю аномалію, навіяну Мак- 
сом Вебером та критичним демаршем, виробленим у його, дисертації, 
присвяченій філософії історії, Арон примножує точки зору. З-під чудової 
симетрії трьох частин виринають не три книги, що відповідно розгляда
ють історію політичних представництв французької лівиці філософської 
критики марксизму та соціології інтелектуалів, а цілий ряд кутів, кон
фронтація між якими породжує відповідь. XX століття є століттям рево
люцій, керованих інтелектуалами в ім’я ідеологій;'комунізм, чари якого 
коріняться в ідеї певного сенсу історії, є релігією переважно інтеліґенції; 
її сила притягання знижена у Франції внаслідок зрівняльних пристрастей 
та насамперед універсалізму, успадкованого від революції 1789 року, а 
згодом унаслідок національного гніву, викликаного втратою великої мо
гутності.

Висновки, що випливають із цього, не менш радикальні. Прилучення 
інтелектуалів до комунізму не тільки не знімає політичної відповідаль
ності, а й підкреслює зраду їхнього покликання в подвійному, філософсь
кому й етичному, плані. Схвалення марксизму як наукової істини й безу
мовна підтримка, надана СРСР, є політичною непослідовністю, а ще 
більше науковою й моральною помилкою, яка ставить на службу теро
рові символічний авторитет знань. Звідси подвійний заклик до опору 
сов’єтизму на історичному ґрунті й у реабілітації критичного духу проти 
зумисної сліпоти. Розхвалюючи чесноту скептиків на противагу фанати
кам, Арон аж ніяк не робить висновку на користь якоїсь форми нігілізму 
чи цинізму, а навпаки, виступає за неминучий виступ з боку розуму про
ти ідеологій, з боку демократії проти тоталітаризмів. Він рішуче засвід
чує постійність правди й фальшу, добра й зла, здатності людей викорис
товувати своє міркування, щоб їх розпізнати, а потім схилити до дії в 
історії на захист свободи.

Отже, «Опій інтелектуалів» нероздільно книга вченого й маніфест 
борця за свободу, яка підносить рівень філософії, як і рівень літератури 
боротьби. Розгортання в сукупності регістрів від метафізики до по
леміки надає їй ударної сили та простої краси. Арон утверджує в ній 
вірність героям своєї молодості — Марксу та Веберу, як долі, що її він об
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рав. «Опій» спрямовує проти марксистів та радянської пропаганди кон
цепції Маркса, починаючи від заголовка, — що відштовхується від визна
чення релігії як опію для народу, аж до механіки психологічного розладу 
інтелектуалів, проходячи через критичний радикалізм, який спускає 
сталінізм з небес ідей до його тоталітарної дійсності. Так само Арон на
дихається порівняльним і зрозумілим методом Макса Вебера в аналізі 
різних граней комунізму, цілком чітко позбуваючись відносності ціннос
тей, як ідеї якоїсь невідворотної війни між системами, що складають ці 
цінності: щоб розділити статус суперпотуги, Сполучені Штати-й СРСР не 
можуть бути поставленими на одну ногу; щоб зняти політичні ідеології, 
лібералізм і комунізм не можуть бути поставленими на один і той самий 
план; щоб холодна війна не могла вийти на справжній мир, вона не кон
че мусить поширювати автоматичну конфронтацію в світовому мас
штабі. Аналізуючи взаємозв’язки між марксизмом та сталінізмом, гео
політикою холодної війни та пристрастями інтелектуалів, Арон записує 
в правому рядку двох завдань, які він узяв на себе 1930 року: «розуміти чи 
знати свою добу якомога детальніше, ніколи не втрачаючи з свідомості 
межі своїх знань; відокремлюватися від сучасного, одначе не вдовольня- 
ючись роллю спостерігача»1.

1 КаітопсІ Агоп, Метоігеь, ор. сії., р. 53.

Щоб розсіяти позитивізм і впровадити теорію пізнання підозрілого в 
гуманітарних науках до своєї дисертації, щоб усвідомлювати свободу як 
історію, а не як сутність чи трансцендентний принцип, думка Арона не 
може уникнути запитання про неминущий характер від того часу, відко
ли вона стала невіддільною від моменту XX ст. та завершеної гео- 
політичної конфігурації. В послідовності Макса Вебера Арон постарався 
чітко визначити умови й межі, які спрямовують думку минулого й те
перішнього, виходячи з факту, що ця думка сама є історією, яка впи
сується в історію. Це означало би радше виявити його, ніж заперечити 
тісний зв’язок, який поєднує «Опій» із загостренням політичного тиску 
та ідеологічного протистояння, які характеризували безпосередній час 
після Другої світової війни. Відтепер законно ставиться питання про ста
тус цієї книги сьогодні. Яким чином «Опій», що відображав зіткнення хо
лодної війни, наповнює політичними протистояннями в 50-х роках, чи 
зможе він зацікавити людей XXI століття? Чи повинен він передусім 
сприйматися як якесь свідчення, чи зберігає він приціл на реальність у 
світі, позначеному глобалізацією, подію постідеологічної ери, ризик яко
гось удару по цивілізаціях, спровокованого терористичними нападами 11 
вересня, і травматизм, що вони викликали в соціальному й політичному 
середовищі Сполучених Штатів? Чи розкриває він своєрідну археологію 
гуртових пристрастей та ілюзій, схованих у минулому, чи зберігає він 
здатність просвітити громадян розвинутих демократій?

Почасти тому, що він належить до історичної кон’юнктури та датова
них дебатів, які розділили європейських інтелектуалів у 50-х роках — від 
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сварки про нейтралізм у європейській оборонній спільноті через німець
ке переозброєння, про існування концентраційної системи в СРСР аж до 
московських процесів, про перегляд попередніх умов у комуністичній ре
волюції аж до взаємовідносин між екзистенціалізмом і марксизмом, — 
«Опій», як і всі основоположні книги, що накреслюють еволюцію 
політичних ідей, має світовий вимір. Він уникає чистого збігу, пережив
ши розчленування світу холодної війни й зникнення сов’єтизму. Через 
марева тоталітарних ідеологій Арон накреслює риси сучасної свободи; 
через радянську загрозу він нагадує про силу й слабкості демократій; че
рез банкрутство інтелектуалів він нагадує про вимоги громадянства у 
вільних націях, що є наче останнім пристановищем у критичному розумі 
й пошуком правди.

«Опій» насамперед дає урок інтелектуального патріотизму й відваги 
проти сили конформізму. Юрма добромисних поділялася тоді між ко
муністами суворої слухняності та анти-антикомуністами, що всі перебува
ють згуртовані в сартрському гаслі, згідно з яким «антикомуніст — це со
бака»1. Спираючись на свою логічну могутність і на суворе встановлення 
фактів, заглибившись у свій метод розмірковування, щоб відрізнити прав
ду від фальші й добро від зла, Арон мав слушність практично сам проти 
всіх. І він згодився заплатити ціну своєї душевної сили з відходом його 
друзів самотністю своїх однодумців, відособленням і відчуженістю свого 
середовища походження, університетською лівицею, нічого не відкидаю- 
чи від своїх переконань, що скінчилося прилученням до них із плином літ 
і нагромадженням жертв комунізму більшості тих, хто облив його бру
дом. Не потрібно багато волі й чесноти інтелектуалові, щоб відтворити й 
підтримувати незалежність його міркування, так само, як і хоробрості та 
наполегливості народам, щоб вибороти й зберегти свободу.

1 Jean-Paul Sartre, Situalions, Paris, Gallimard, 1961, p. 218—-249.
2 Реймон Арон, Етапи розвитку соціологічної думки. — К.: «Юніверс». 2004. — 

С. 15-16.

Незалежність Реймона Арона й правильність, тривалий час відокрем
лені від тез, що відстоювалися в «Опії», репрезентують змінність фран
цузького лібералізму, який вкорінюється в блискучому сузір’ї самотніх 
мислителів — Монтеск’є, Констана, Коєна, Токвіля, Алеві — у вічній 
розбіжності з політичними силами. Тож позиція Арона достоту ідентич
на з позицією, яку він приписує Токвілю: «Надто ліберальний для партії, 
з якої він вийшов, недостатньо натхненний науковими ідеями в очах рес
публіканців, він не був сприйнятим ні правими, ні лівими й залишився 
для всіх підозрілим»1 2. Таким чином, «Опій» вписується у рад шедеврів 
французького політичного лібералізму', вплив якого надовго зали
шається обернуто пропорційним жорстокій опозиції, яку' він викликає з 
часу своєї публікації.

Важливо визнати, що коли історичний цикл XX ст., відкритий 1914 
року й закритий 1989 року, завершився, то наукова робота, щоб зрозуміти 
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його розгортання, перебуває тільки на своєму початку. Від революції 
1917 року до розпаду-блискавки 1989 року — швидкість і мирний харак
тер якого приголомшили всіх — проходячи через свої внутрішні еволюції 
(ленінізм, сталінізм, десталінізацію, м’який тоталітаризм старих шкар
бунів, вибух «перестройки»), доля СРСР залишається якоюсь загадкою, 
чимало граней якої залишаються невивченими. Серед них фігурує зача
рування, яке справляє марксизм і радянський режим на широке коло де
мократичної громадської думки, яка чимало посприяла піднесенню й 
довголіттю СРСР, незважаючи на узаконення жорстокості, деструкцію 
суспільства, руйнування економіки. «Опій» залишається головною віхою 
цієї генеалогії філо-комунізму, історичним спотворенням, яке спонукає 
важливу, а іноді й більшу, частку вільних народів заступатися за військові 
й поліційні режими, які методично й відверто здійснювали їхнє винищен
ня. Ця плідна книга має віднині численне наслідування: вона надихнула 
й далі надихає на написання великого числа праць, найкращим прикла
дом яких сьогодні є дослідження, що його Франсуа Фюре присвятив «Ми
нулому однієї ілюзії»1.

1 François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur Eidée communiste au XX siècle, 
Paris, Robert Laffont/ Calmann-Lévy, 1995.

Кардинальна чеснота «Опію» полягає у високому закликові проти 
апостолів історичного матеріалізму, а також проти глашатаїв усіх форм 
детермінізму — економічного, технологічного, суспільного... — першої 
ваги ідей у політиці й історії: «Під перемогами Александра завше знахо
дять Арістотеля», — волав зі своїх творів де Ґолль, написаних між дво
ма війнами. Вивчаючи вірування й представництва інтелектуалів, Арон 
підкреслює, що вчення й концепції є не тільки справою однієї суспільної 
категорії, вони ще справляють великий вплив на долю народів. Історія 
людей рухається не матеріальними силами, а куди більше протиборст
вом, часто вибуховим, їхніх ідеалів і вір. Звідси висока відповідальність 
інтелектуалів і дуже серйозні наслідки, що їх можуть мати помилки. Сво
бода нерозривно є філософією й політичною боротьбою. Вона надто 
точна й серйозна, щоб бути врученою в руки інтелектуалів, але й небез
печно недооцінювати серйозність ран, що їх може завдати їм їхня маяч
ня. Людям науки Арон нагадує, що вони не можуть вступати в публічну 
полеміку, не дотримуючись принципу відповідальності. Людям дії він 
нагадує, що примуси, властиві політиці, не змогли би їх звільнити від 
міркування, яке відрізняє правду від фальші й добро від зла.

«Опій» залишається, зрештою, й особливо актуальним своїм закли
ком на користь політичної забарвленості й своєї концепції свободи. Ва
гання, які прагнуть сплисти з нового світу, поданого відхиленням ідео
логій, Глобалізація й нові технології, ускладнені зміною тисячоліття, зно
ву кинули пророчі погляди, що по черзі передбачають кінець історії, 
праці, демократії, економічних циклів... Водночас подвійна ейфорія, вик
ликана перемогою над сов’єтизмом і віднайденим розквітом, виплекала 
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ілюзорну надію, згідно з якою люди XXI століття могли віддати себе 
якійсь невидимій провіденційній руці, що забезпечило б тріумф права й 
ринку і виходило б зі свободи. Балканські, близькосхідні чи африканські 
трагедії, наближення тероризму до ранґу зброї масового знищення в 
планетарному масштабі, як і послідовність ударів по світовій економіці 
від 1997 року, перетворили в небуття ці химери.

З одного боку, драма 11 серпня загострила мирне бачення кінця істо
рії, пов’язане з останнім тріумфом демократії: сьогодні, хоч як це не сум
но, ясно, що зникнення марксизму не усунуло небезпек проти вільних на
цій і що пацифізм, властивий демократіям, плекає замість послабити те
ології, які переслідують насамперед мету, знищити їх. З іншого, — сата
нинський взірець удару по цивілізаціях діє ніби якесь самодійне про
роцтво, яке посилює небезпеки, що замислені мати в собі, й плекає ди
наміку насильства, на перешкоді якого він повинен стати. Між цими фа- 
талізмами добра й зла, однаково фальшивими й небезпечними, відкри
вається простір політичної рації й розуму, де розгортається думка Аро- 
на. Свобода залишається історичним винятком, а не спільним законом. І 
цей історичний виняток не може бути плодом лише постійного зусилля, 
щоб виробити й розвинути інституції, правила, публічні й осібні звичаї, 
які надають своє обрамлення і свій ґрунт демократії. Після зникнення 
СРСР та марксизму як позитивної утопії; після нападу 11 вересня 2001 
року й низки його продовжень кожен знає, що політична свобода зали
шається битвою, а не якимось набутком. Ні війни, ні революції, ні кризи 
не сплюндрували історію, навіть якщо їхні форми змінилися. Тож не
можливо переосмислити свободу, незважаючи на величезні перетворен
ня, що перевертають світ після холодної війни. «Опій» нагадує про це в 
оздоровчий спосіб, що нема свободи, яка не була б осмислена, а відтак 
перетворена на політичне зобов’язання.

«Є діяльність людини, яка, либонь, важливіша за політику: це — по
шук Правди»1, — твердив Арон. «Опій» є водночас великою політичною 
книжкою й пошуком правди, з іншого боку, дивами ідеологій і пристрасті 
інтелектуалів. Цією войовничою і ліберальною книжкою, книжкою бо
ротьби й філософії, Арон завершив кувати собі долю. Роблячи це, він 
врятував честь французьких інтелектуалів, що дуже скомпрометували се
бе прямою чи непрямою співпрацею з комунізмом. Наприкінці століття 
ідеологій, на порозі справді універсальної історії, позначеної Гло
балізацією і новими технологіями, такої багатої на поступ для демо
кратії, як і тиранічні та жорстокі відхилення, доля свободи залишається 
невіддільною від боротьби, що завше відновлюється між доказом това
ришів по сумніву й фанатизмом попутників.

’Raymond Aron, «Démocratie et Révolution», in Introduction à la philosophie de l’his
toire, Paris, Editions de Fallois, 1997, p. 245.



ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Я мав нагоду впродовж останніх років написати багато статей, 
спрямованих не стільки проти комуністів, скільки проти тих, хто «сим
патизує» комуністам, цебто тих, хто не вступає до партії, але чиї сим
патії звернуті в бік радянського світу. Я вирішив зібрати ці статті й 
написав вступ до них. Збірник вийшов у світ під заголовком «Полемічні 
нотатки»; вступ до нього став цією книжкою.

Намагаючись пояснити позицію інтеліґентів, безжальних до не- 
послідовностей демократій, поблажливих до найбільших злочинів, які 
буцімто сподіяні в ім’я добрих вчень, я натрапив спочатку на священні 
слова: лівиця, революція, пролетаріат. Критика цих міфів привела мене 
до розмірковувань про культ Історії, а потім до того, що я став запиту
вати себе про соціальну категорію, якій соціологи ще не приділили тієї 
уваги, на яку вона заслуговує: інтелігенція.

Отже, ця книжка розглядає водночас теперішній стан так званих 
лівих ідеологій та становище інтелігенціїу Франції і в світі. Вона нама
гається дати відповідь на кілька запитань, що їх інші повинні ставити 
собі: чому марксизм входить у моду в Франції, економічна еволюція якої 
спростувала марксистські передбачення? Чому ідеології пролетаріату 
та партії мають тим більший успіх, чим робітничий клас стає менш 
численним? Які обставини зумовлюють у різних країнах способи говори
ти, мислити й діяти інтелектуалів?

На початку 1955року боротьба думок про правицю та лівицю, прави
цю традиційну й лівицю нову, знову ввійшла в моду. То тут, то там за
питували себе, чи потрібно приставати на бік колишньої правиці, а чи 
перекидатися до нової. Я відмовляюся від цих категорій. В Асамблеї 
фронти розмежовуються інакше — залежно від проблем, що обговорю
ються. В певних випадках розрізняють у крайньому разі якусь правицю й 
якусь лівицю: прихильники згоди з націоналістами, туніськими чи ма
рокканськими репрезентують, якщо ваша ласка, лівицю, тимчасом як 
прихильники репресій чи статусу-кво репрезентують правицю. Але чи за
хисники цілковитого національного суверенітету є лівими, а прихильни
ки Європи, які перебувають у повній згоді з супернаціональними ор
ганізаціями, є правими? Внаслідок такого розмірковування можна спо
творити терміни.
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«Мюнхенський дух» щодо Радянського Союзу зустрічається серед 
соціалістів, сповнених ностальгії за марксистським братерством, та 
серед націоналістів, одержимих «німецькою небезпекою» або засмучених 
втраченою величчю. Згуртування Роялістів та соціалістів відбувається 
довкола одного гасла — національна незалежність. Чи це гасло похо
дить від інтегрального націоналізму Морраса чи від якобінського 
патріотизму?

Модернізація Франції, експансія економіки — такі завдання накида
ються цілій нації. Реформи, які треба провести, наштовхуються на пе
решкоди, які не є зведеними лише трестами чи поміркованими виборця
ми. Ті, хто хапається за анахронічні форми життя чи способи вироб
ництва, не є «велетами» й голосують за лівицю. Методи застосування 
більше не походять від якогось блоку чи ідеології.

Особисто я, кейнсіанець з деяким жалем за лібералізмом, ладний до 
згоди з туніськими та марокканськими націоналістами, переконаний, 
що міцність Атлантичного альянсу є найкращою Гарантією миру, буду 
згідно з приналежністю до політичної економії в Північній Африці чи у 
взаєминах Схід — Захід поставлений ліворуч чи праворуч.

Можна буде внести деяку ясність у ніяковість французьких сварок 
тільки відкинувши підозрілі концепції. Погляньмо на реальність, що її 
висувають цілі, й констатуємо абсурдність цих політико-ідеологічних 
сумішей, що їх утворюють великодушні й легковажні революціонери та 
журналісти, сповнені нетерплячості від успіхів.

Крім боротьби думок про обставини, крім змінних коаліцій, вирізня
ють, либонь, родини духів. Кожен свідомий, хоч би там що, своєї 
спорідненості душ... Але, скінчивши писати цю книжку, присвячену ро
дині, з якої я походжу, я схильний порвати всі зв’язки не тому, щоб зна
йти собі утіху в самоті, а щоб обрати собі приятелів серед тих, хто 
вміє боротися без ненависті й хто відмовляється віднайти в боротьбі 
Форуму таємницю людського призначення.

Сен-Сіжісмон, липень 1954 р. 
Париж, січень 1955 р.
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МІФ ПРО ЛІВИЦЮ

Чи альтернатива між правицею та лівицею ще має якийсь сенс? 
Той, хто ставить таке запитання, враз стає підозрілим. Хіба Ален не 
писав: «Коли мене запитують, чи прогалина між правою та лівою 
партіями, між правими й лівими людьми ще має якийсь сенс, найпер
ша думка, яка приходить мені в голову, то це те, що людина, яка ста
вить це запитання, напевне не є людиною з лівиці». Ця заборона не зу
пинить нас, бо вона радше виказала б прив’язаність до якогось перед
суду, ніж переконання, що ґрунтується на здоровому глузді.

Лівиця, згідно з тлумачним словником Літтре — «опозиційна пар
тія у французьких палатах, партія, яка засідає ліворуч від Президен
та». Але слово не передає той самий звук, що звук «опозиція». Партії 
чергуються при владі: ліва партія залишається ліворуч навіть якщо во
на формує уряд.

Наполягаючи на вагомості обох термінів — правиці та лівиці, по
лемісти не обмежуються констатацією того, що в механізмі політич
них сил два блоки схильні формуватися, бувши розділеними центром, 
що безперервно обтинається. Роблять припущення чи то про існуван
ня двох типів людей, що стоять на засаднило протилежних позиціях, 
чи то двох сортів концепцій, діалог між якими провадився би. Схожий 
па самого себе, через зміни сукупностей термінів та інституцій, чи то, 
нарешті, двох таборів, боротьба між якими заповнила б хроніку 
століть. Чи ці два сорти людей, філософії, партій існують ще десь, не 
тільки в уяві істориків, обманутих досвідом справи Дрейфуса та супе
речливим тлумаченням виборчої соціології?

Між різними групами, які вважають себе лівими, по суті ніколи не 
було єдності. З покоління до покоління змінюються гасла та програ
ми. Чи лівиця, яка вчора боролася за конституційний порядок, ще має 
щось спільне з лівицею, яка утверджується нині в режимах народної 
демократії?
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Ретроспективний міф

Франція видається за батьківщину антагонізму між правицею та 
лівицею. Тим часом, як ці терміни до Другої світової війни насилу 
фіґурують у політичній мові Великої Британії, вони давно вже здобули 
право цитуватися у Франції. Лівиця має таку престижну перевагу, як 
помірковані чи консервативні партії ухитряються здобути деякі визна
чальні епітети, запозичені зі словника їхніх супротивників. Спливають 
переконання республіканські, демократичні, соціалістичні.

Дві умови, за поширеною думкою, підштовхують у Франції винятко
ву серйозність до цього антагонізму. Концепція про світ, якої дотриму
ються прихильники Давнього Порядку, була навіяна католицьким 
вченням. Новий дух, підготовлений революційним вибухом, зачіпав у 
принципі владу, яка була схожа на владу Церкви так само, як на владу 
королівства. Партія руху наприкінці XVIII ст. та впродовж більшої ча
стини XIX ст. боролася водночас проти трону й проти вівтаря, вона 
схиляла до антиклерикалізму, бо еклезіастська ієрархія сприяла, чи 
здавалося, що сприяла, партії опору. В Англії, де релігійна свобода бу
ла причиною й сенсом великої революції в XVII ст., передові партії 
зберігають марку радше незалежних, нонконформістських, радикаль
них, християнських сект, аніж атеїстичного раціоналізму.

Перехід від Давнього Порядку до сучасного суспільства відбува
ється у Франції дивовижно раптово й брутально. По той бік Ла-Маншу 
поступово встановлювався конституційний порядок, з парламенту ви
ходили представницькі інституції, походження яких сягало середнь
овічних звичаїв. У XVIII та XIX століттях демократична законність 
прийшла на зміну монархічній законності, не усунувши цю останню ос
таточно, рівність громадян поступово стерла різницю між станами. 
Ідеї, що їх Велика французька революція бурхливо поширила по цілій 
Європі, суверенітет народу, здійснення влади, що відповідає певним 
правилам, обрана й суверенна асамблея, усунення особистих відмінно
стей були здійснені в Англії іноді раніше, ніж у Франції перш ніж народ 
прометеївським стрибком скинув з себе ланцюги. «Демократизація» 
там була спільною справою партій, що суперничають між собою.

Грандіозна чи жахлива революційна катастрофа чи епопея розрізає 
навпіл історію Франції. Здається, вона спрямувала одну проти одної 
дві Франції, одна з яких ніяк не хоче зникнути, а друга не втомлюється 
здійснювати хрестовий похід проти минулого. Кожна з них нібито 
вступає за втілення якогось майже вічного типу людини. З одного бо
ку, посилаються на родину, на владу, на релігію, з іншого, — на 
рівність, розум, свободу. Тут шанують порядок, поступово вироблений 
упродовж століть, там намагаються вселити віру в здатність людини 
перебудувати суспільство згідно з даними науки. Тут правиця, тра
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диційна партія привілеїв проти лівиці. Партії майбутнього та інтелі
гентності.

Це класичне тлумачення правильне, але воно становить лише поло
вину' правди. На всіх рівнях існують два типи людей (не всі французи 
належать до того чи того типу), пан Оме проти панотця, Ален і Жорес 
проти Тена й Морраса, Клемансо проти Фоша. За деяких обставин, ко
ли конфлікти набувають особливого ідеологічного характеру з приво
ду законів навчання, справи Дрейфуса чи відокремлення церкви від 
держави, починають утворюватися два блоки, кожен із яких видає себе 
за правовірного. Але як не наголосити з тією самою силою, що теорія 
обох блоків переважно ретроспективна й переслідує мету приховати 
неспокутні сварки, які паплюжать кожен так званий блок? Це не
здатність, яку виявляють по черзі правиці чи лівиці керувати разом, що 
характеризує політичну історію Франції від 1789 року. Міфологія про 
лівицю є фіктивним відшкодуванням послідовних поразок у 1789-му та 
1848 роках.

До самої консолідації III Республіки, за винятком кількох місяців 
між Лютневою революцією червневих днів 1848 року, лівиця у Франції 
перебувала впродовж XIX ст. в постійній опозиції (звідки сум’яття 
між лівицею та опозицією). Вона виступає проти Реставрації, позаяк 
бачить сама себе спадкоємицею революції. З цієї останньої вона чер
пає свої історичні титули, плекає мрію про свою минулу славу, свої 
надії на майбутнє, але вона двозначна як величезна подія, за дітище 
якої себе видає. Ця ностальгійна лівиця має тільки міфічну єдність. Во
на ніколи не була єдиною, від 1789 до 1815 року, вона більше не була та
кою 1848 року, коли падіння орлеанської монархії дозволило Респуб
ліці заповнити конституційну порожнечу. Відомо, що правиця більше 
не була згуртованою. Монархістська партія поділилася 1815 року на 
ультра, які мріяли про повернення до Давнього Порядку, та помірко
ваних, які покірно сприймали здійснені факти. Прихід до влади Луї- 
Філіппа відкинув легітимістів у внутрішню еміграцію, сходження на 
престол Луї-Наполеона забракло, щоб заспокоїти орлеаністів і легі
тимістів, однаково вороже налаштованих до узурпатора.

Громадянські незгоди XIX ст. відтворили конфлікти, які надали 
революційним подіям драматичного характеру. Поразка консти
туційної монархії привела до напівпарламентської монархії, поразка 
останньої — до Республіки, яка вдруге перейде в імперію, утворену 
шляхом плебісциту. Так само представники Установчих зборів, члени 
клубу фельянів, жирондисти, якобінці запекло боролися, щоб зреш
тою всім поступитися перед коронованим генералом. Вони не тільки 
репрезентували групи, що суперничали за володіння владою, вони не 
були згодні ні щодо форми, якої слід було надати урядові Франції, ні 
щодо засобів, які треба було вживати, ні щодо широти реформ. Мо
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нархісти, які бажали дати Франції конституцію, скопійовану з консти
туції Англії, були незгодні з тими, хто мріяв про своєрідне вирівнюван
ня багатств, як у ворожості за Давнього Порядку.

Нам неважливо дошукуватися тут, чому революція взяла катаст
рофічний курс. Ґ. Ферреро у свої останні роки любив розгортати від
мінність між двома революціями — конструктивною революцією, що 
була схильна розширювати представництво, присвячувати певні сво
боди, та деструктивною революцією, спричиненою падінням принци
пу законності й відсутністю законності заміни. Відмінність є задовіль
ною для розуму. Конструктивна революція плутається майже з на
слідками подій, що їх ми вважаємо щасливими? Представницька сис
тема, соціальна рівність, особисті й інтелектуальні свободи, тимча- 
сом як за деструктивною революцією визначають відповідальність за 
терор, війни, тиранію. Не важко уявити собі монархію, виводячи її са
му поступово переважно від того, що з часом видається нам справою 
революції. Але ідеї, що їх вселила ця остання, не бувши достеменно 
сумісними з монархією, розхитували систему думки, на якій стояв 
трон, вони спричиняли кризу законності, з чого вийшли великий страх 
та терор. У всякому разі, незаперечним є факт, що Давній Порядок 
раптом упаде, майже не боронячись, і що Франція потратила ціле сто
ліття, щоб винайти інший порядок, який прийняла би велика біль
шість нації.

Соціальні наслідки революції були очевидними, незворотніми від 
початку XIX ст. Не можна було повернутися до руйнування приві
лейованих порядків, до цивільного кодексу, до рівності індивідуумів 
перед законом. Але вибір між революцією та монархією був іще в на
пруженому стані. Демократичні прагнення не були пов’язані з парла
ментськими інституціями; бонапартисти ліквідували політичні сво
боди в ім’я демократичних ідей. Жоден із серйозних авторів у Франції 
не визнав у цю добу лівицю, згуртовану в єдину волю, яка об’єднала 
всіх спадкоємців революції супроти захисників старої Франції. Партія 
руху є міфом опозиціонерів, який не відповідав навіть виборчій дійс
ності.

Клемансо декретував «революція — це блок» проти історичної оче
видності, коли республіці була дана Гарантія жити. Це речення покла
ло край учорашнім чварам між лівицями. Демократія була пов’язана з 
парламентаризмом, принцип був зведений до того, що всяка влада йде 
від народу, і цього разу загальне виборче право сприяє збереженню 
свобод і несходженню тирана на престол. Ліберали й прихильники 
рівності, помірковані й екстремісти не мали більше мотивації знищу
вати одні одних чи битися між собою? Цілі, що їх ставили перед собою 
різні партії, нарешті, були одночасно досягнуті. III Республіка, порядок 
водночас конституційний і народний, який освячував законну рівність 
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індивідуумів за допомогою загального виборчого права, фіктивно на
дав собі славу якогось пращура в блоці революції.

Але в момент, коли консолідація III Республіки клала край чварам 
усередині буржуазної лівиці, розкол, прихований після змови Бабефа і, 
можливо, після початку утвердження демократичної думки, сплив на 
поверхню. Лівиця, що боролася проти капіталізму, продовжувала спра
ву лівиці, що виступає проти Давнього Порядку. Ця нова лівиця, яка 
наполегливо заступалася за громадську власність, вимагала інстру
ментів виробництва та організації державою економічної діяльності, 
надихалася цією самою філософією, переслідувала ті самі цілі, що й 
вчорашня лівиця, налаштована проти королівського свавілля, приві
лейованих порядків чи корпоративних організацій?

Марксизм дав формулу, яка водночас забезпечувала безперерв
ність і позначила би розрив між учорашньою лівицею та сьогодніш
ньою. IV стан приходив на зміну III, пролетаріат замінював буржу
азію. Ця остання розбила кайдани феодалізму, вирвала людей із кай
данів місцевих спільнот, особистої відданості, релігії. Індивідууми, 
звільнені від пут і традиційних протекцій, опинилися беззахисними 
перед сліпими механізмами ринку та всесиллям капіталістів. Проле
таріат завершить визволення й відновить людський порядок на місці 
хаосу вільної економіки.

Залежно від країни, шкіл та обставин підкреслювався визвольний 
чи організаторський аспект соціалізму. Наполягали то на розриві з 
буржуазією, то на послідовності з Великою французькою революцією. 
У Німеччині до 1914 року соціал-демократія залюбки афішувала бай
дужість до властиво політичних цінностей демократії та не приховува
ла свого осудливого, іноді дещо зневажливого, ставлення до позиції, 
яку зайняли французькі соціалісти, затяті захисники загального вибор
чого права та парламентаризму.

Конфлікт між буржуазною демократією та соціалізмом становить у 
Франції той самий контраст, що й конфлікти між різними родинами 
буржуазної лівиці: заперечують з тим більшою словесною затятістю 
серйозність конфлікту, що з більшою несамовитістю насправді загост
рюється цей останній. До недавнього часу, либонь, до Другої світової 
війни, інтелектуали лівиці рідко тлумачили марксизм буквально і при
пускали радикальне протистояння між пролетаріатом та всіма оборон
цями минулого, включаючи буржуазних демократів. Філософія, якої 
вони мимоволі дотримувалися, була філософією Жореса, котрий 
поєднував марксистські елементи з ідеалістичною метафізикою й пере
вагу реформам. Комуністична партія прогресувала куди швидше у фа
зах народного фронту чи патріотичного руху опору, ніж у фазах так
тики «клас супроти класу». Багато тих, хто віддає за неї свої голоси, 
вперто силкуються бачити в ній спадкоємицю руху просвітників, партії, 
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яка з більшими успіхами перебирає на себе завдання, що покладалися 
на інші фракції лівиці.

Одначе соціальна історія жодної іншої країни Європи не має таких 
трагічних епізодів, як червневі дні 1848 року чи Комуна. Соціалісти та 
радикали разом тріумфували на виборах 1924 та 1936 років, але вони 
були нездатні разом керувати. Того дня, коли соціалістична партія ос
таточно інтегрувалася до урядових коаліцій, комуністи стали голо
вною робітничою партією. Періоди блоку лівиць, альянси мирян та 
соціалістів у момент справи Дрейфуса й закони відокремлення церкви 
та держави — кризи, які остаточно позначаться на думці Алена, — 
менше характерні для Франції, що розкривають повстанні вибухи від 
1848,. 1871, 1936 та 1945 років. Єдність лівиці є меншим віддзеркален
ням, ніж приховування французької дійсності.

Позаяк вона була нездатна досягти мети без двадцяти п’яти років 
заколоту, партія руху винайшла після всього боротьбу двох принципів
— добра й зла, майбутнього й минулого. А що інтелігенція не зуміла 
інтегрувати робітничий клас у націю, вона, буржуазна інтеліґенція, 
стала мріяти про лівицю, яка згуртувала би представників III та IV 
станів. Ця лівиця не була цілком містичною. Іноді перед виборцем во
на утворювала блок. Але так само, як революціонери 1789 року об’єд
налися тільки ретроспективно, коли реставрація відкинула в опозицію 
жирондистів, якобінців та бонапартистів, радикали й соціалісти ді
йшли згоди лише в боротьбі проти якогось непримітного ворога, ре
акції, і в битвах анахронічних, коли вони вже набули мирського харак
теру.

Розпад цінностей

Нині, особливо після великої кризи 1930 року, панівна ідея лівиці, 
та, яку студенти, що приїхали з Африки та Азії вчитися в університетах 
Європи чи Сполучених Штатів, привезли з собою, має відбиток марк
сизму, до речі, малодоктринерського. Лівиця подає себе за анти- 
капіталістичну й поєднує в безладному синтезі громадську власність 
засобів виробництва, неприязнь до зосередження економічної влади, 
названої трестами, недовіру до ринкових механізмів. Триматися лівиці
— keep left — на єдиному'шляху означає йти за допомогою націоналі
зації та контролю до рівності прибутків

У Великій Британії це слово набуло впродовж цих останніх двадця
ти років певної популярності. Може, марксизм, що знесе собою анти- 
капіталізм, спонукав до історичного бачення лівиці, яка, втілюючи 
майбутнє, прийде на зміну капіталізму. Може, прихід до влади лейбо
ристської партії 1945 року виражав злість, що назбиралася у фракції ие- 
привілейованих проти керівного класу. Збіг між волею до соціальних 
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реформ та повстання проти урядової меншини створює ситуацію, за 
якої народжується й визріває міф про лівицю.

На континенті вирішальним випробуванням століття є, очевидно, 
подвійний розкол усередині правиці та всередині лівиці, створений фа
шизмом чи націоналізмом і комунізмом. У решті світу вирішальним 
випробуванням є розпорошення політичних цінностей та соціальних 
цінностей лівиці. Очевидність ідеологічного хаосу йде від зустрічі й 
плутанини між розколом властиво європейським та розпорошенням 
європейських цінностей у спільнотах поза західними цивілізаціями.

Не можна застосовувати без небезпеки терміни, запозичені з полі
тичного словника Заходу, з конфліктів, що виникають всередині націй, 
які належать до інших сфер цивілізації, і особливо коли партії, що бо
рються між собою, вхитряються подавати себе прихильницями захід
них ідеологій. В іншому плані ідеології здатні набувати протилежного 
значення стосовно їхнього первісного значення. Ті самі парламентські 
інституції виконують функцію руху чи застою, залежно від соціального 
класу, який їх засновує і керує ними.

Коли почесні службовці, що вийшли з дрібної буржуазії, наповню
ють собою парламент, яким маніпулюють товстосуми, пришвидшу
ють надання цінності національним ресурсам, де опиняється лівиця чи 
правиця? Службовці, які відкладають конституційні Гарантії (інакше 
кажучи — щабельна диктатура), не можуть бути названими лівицею. 
Але плутократи, які колись послуговувалися виборними чи представ
ницькими інституціями, щоб підтримувати свої привілеї, більше не за
слуговували цього славетного епітета.

У країнах Південної Америки та Східної Європи та сама комбі
нація авторитарних засобів і соціально поступальних цілей здійсню
ється не раз. Наслідуючи Європу, тут створили парламенти, запрова
дили виборче право, але маси були неписьменні, а середні класи 
слабкі: ліберальні інститути неминуче були монополізовані «феодала
ми» чи «плутократами», великими власниками та їхніми союзниками 
в державі. Чи хтось може сказати, що диктатура Перона, підтримува
на голодранцями й паплюжена великою буржуазією, прив’язана до 
своїх привілеїв та парламенту, створеного й захищуваного нею, є пра
вою чи лівою? Політичні, соціальні й економічні цінності лівиці, які 
позначили послідовні етапи розвитку й зрештою перебувають на шля
ху примирення в Європі, залишаються в інших місцях радикально 
розрізненими.

А втім, цілком імовірно, що про цю розрізненість не знали теорети
ки політикиДфецькі автори описали дві типові ситуації, в яких поста- л 
ють авторитарні рухи, що 'їх не можна було б віднести ні до аристокра
тичної правиці, ні до ліберальної лівиці: «давня тиранія» є сучасницею 
переходу між патріархальними спільнотами та спільнотами міськими 



26 Частина перша. Політичні міфи

й ремісничими, «сучасна тиранія» виходить з боротьби бунтарських 
угруповань всередині демократій, перша з яких найчастіше військова, а 
друга цивільна. Ця остання спирається на фракцію принаймні висхід
них класів, дрібна буржуазія міст відштовхує інституції, що панували й 
тримали в руках на їхню користь великі родини. Ця остання в античних 
містечках збирала в одну хистку коаліцію «багачів, стурбованих загро
зою хижацьких законів», і найбідніших із громадян, що їх режим се
редніх класів віддав у жертву кредиторам. В індустріальних суспіль
ствах XX століття така коаліція збирає великих капіталістів, що жахає 
соціалізм, який наступає, посередницькі групи, які мають себе за жерт
ву плутократів і пролетаріату, захищеного профспілками, найбідніших 
елементів трудящих (сільськогосподарські робітники чи безробітні), 
нарешті, націоналістів і активістів усіх соціальних класів, яких дуже 
дратує млявість парламентської діяльності. (

У минулому столітті історія Франції запропонувала приклади таких 
розпадів. Наполеон закріпив соціальні здобутки революції, але він 
замінив монархію, ослаблену й толерантну, особистою владою, такою 
самою деспотичною, як і ефективною. Цивільний кодекс і диктатура 
не були більше сумісними в столітті буржуазії, як п’ятирічні плани й 
тиранія у столітті соціалізму.

Декому забаглося, щоб загострити конфлікти старої Європи, такої 
собі ідеологічної чистоти, тлумачити «фашистські революції» як 
крайні форми реакції. Всупереч очевидності заперечували, що корич
неві демагоги були смертельними ворогами ліберальної буржуазії чи 
аристократії так само, як і соціал-демократії. Революції правиці, напо
легливо підтримані масами, залишають при владі той самий капіта
лістичний клас і обмежуються тим, що замінюють поліційний деспо
тизм вельми хисткими засобами парламентської демократії. Хоч би 
якою була роль, яку відіграв «Великий капітал» у русі фашизмів, спо
творюють історичне значення «національних революцій», коли 'їх 
підганяють до такого собі нібито оригінального різновиду реакції чи 
державної надструктури монопольного капіталізму.

Звісно, якщо ми розглядатимемо на одній крайності більшовизм, а 
на іншій — франкізм, то не завагаємося назвати цей останній правим, 
а той перший — лівим, перший прийшов на зміну традиційному абсо
лютизму, він ліквідував колишній керівний клас, зробив спільним над
банням колективну власність знаряддя виробництва, він був приведе
ний до влади робітниками, селянами, солдатами, що жадібно прагну
ли миру, хліба й володіння землею. Франкізм же замінив парламентсь
кий порядок, фінансувався й підтримувався він привілейованим кла
сом (великими власниками, промисловцями, церквою, армією), він 
здобув перемогу на полях бою громадянської війни завдяки марок
канським військам, участі карлістів, нарешті, завдяки німецькому чи 
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італійському вторгненню. Перший спирається на ліву ідеологію, раціо
налізм, поступ, свободу, другий — на контрреволюційну ідеологію, ро
дину, релігію, владу.

Антитезою є бути чистими в усіх випадках. Націонал-соціалізм мо
білізував не менш нещасливі маси, ніж маси, які йшли за закликом 
соціалістичної чи комуністичної партій. Гітлер отримував гроші від 
банкірів та промисловців, багато командирів армії бачили в ньому 
єдину людину, здатну повернути Німеччині її велич, а мільйони людей 
повірили у фюрера, бо вони більше не вірили у вибори, партіям, парла
менту. За зрілого капіталізму шаленство кризи в поєднанні з мораль
ними наслідками програної війни відновили аналогічну ситуацію з си
туацією первісної індустріалізації: контраст між очевидним безсиллям 
парламенту та економічним маразмом, готовність до бунту селян- 
боржників і безробітних робітників, мільйони безробітних інтеліген
тів, які ненавиділи лібералів, плутократів і соціал-демократів, усіх, хто, 
на їхній погляд, наживався на статусі-кво.

Притягальна сила партій, які видавали себе за тоталітарні, утвер
джується чи ризикує утвердитись щоразу, коли серйозна кон’юнктура 
дозволяє з’явитися диспропорції між здатністю представницьких по
рядків та потребами уряду масових промислових суспільств. Спроба 
пожертвувати політичними свободами в ім’я справи не померла з 
Гітлером чи Муссоліні.

Націонал-соціалізм ставав дедалі консервативнішим у міру того, 
як тривало його панування. Командири армії, вихідці з великих ро
дин були повішені на гаки різників пліч-о-пліч із лідерами соціал-де
мократії. Керівництво економікою поступово брало гору, партія 
силкувалася змоделювати Німеччину, а якби вона змогла, то й цілу 
Європу, відповідно до своєї ідеології. Хіба за зрощенням партії та 
держави, за шляхом приборкання незалежних організацій, за пере
творенням доктрини прибічників на національну ортодоксію, за до
помогою жорстокості засобів і надмірної влади поліції гітлерівський 
режим не схожий більше на більшовицький режим, ніж на маячню 
контрреволюціонерів?^іба правиця та лівиця чи фашистська псев- 
доправиця й комуністична псевдолівиця не об’єднуються в тоталіта
ризмі?'}

Доречно зауважити, що гітлерівський тоталітаризм є правим, а 
сталінський — лівим під тим приводом, що один запозичує ідеї в 
контрреволюційного романтизму, інший же — в революційного ра
ціоналізму, так само, як один має себе за особливого, національного 
чи расового, інший же — за всезагальний завдяки класові, обраному 
історією. Але нібито лівий тоталітаризм тридцять п’ять років після 
революції возвеличує великоросійську націю, відкидає космополітизм 
і підтримує жорстокість поліції та ортодоксії, інакше кажучи, й далі за
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перечує ліберальні й особові цінності, що їх рух Просвітництва нама
гався спрямувати проти свавілля влади та мракобісся церкви.

Очевидячки, вагомішим була би арґументація, яка поставила б у ви
ну революційному пароксизму та потребам індустріалізації орто
доксію держави та терор. Більшовики — це якобінці, які досягли успіху 
і завдяки обставинам розширили простір, підпорядкований їхній волі. 
А що Росія та країни, підкорені новим переконанням, економічно від
ставали від Заходу, то секта, яка переконана, що вона втілює справу 
Поступу, повинна встановити своє панування, прирікаючи народи на 
злигодні й випробування. Е. Берк також думав, що якобінська держава 
становила собою таку собі агресію проти традиційних порядків, що 
війна між цими останніми й революційною ідеєю була неминуча. Ви
снаження комуністичного запалу, піднесення рівня життя допоможуть 
завтра подолати великий розкол. Зрештою, буде відкрито, що методи 
різняться більше, ніж мета.

Ретроспективно буде визнано, що лівиця, спрямована проти Дав
нього Порядку, переслідувала численні цілі, які не були ні суперечливи
ми, ні солідарними. За допомогою революції Франція здійснила 
соціальну рівність, на папері й у текстах законів, раніше за інші країни 
Європи. Але падіння монархії, усунення політичної ролі привілейова
них порядків продовжили протягом століття хисткість усіх французь
ких режимів. Ні особисті свободи, ні конституційний характер влади не 
шанувалися постійно у Франції між 1789 р. та 1880 р. так само, як і в 
Англії. Партія лібералів, більше заклопотана habeas corpus, судом при
сяжних, свободою преси, представницькими інституціями, ніж фор
мою, монархічною чи республіканською, держави, завше становила 
тільки безсилу меншину. Велика Британія запровадила загальне ви
борче право тільки наприкінці століття, але вона не знала таких ухва
лених за плебісцитом цезаризмів, громадяни не могли боятися 
свавільних арештів, а газети — цензури чи конфіскації'.

Чи таке саме явище, скажуть нам, не відбувається у нас на очах? Чи 
конфлікт методів не витлумачується помилково як конфлікт прин
ципів? Розвиток індустріального суспільства та інтеграція мас стали 
загальними. Державний контроль, якщо не керівництво вироб
ництвом, участь галузевих профспілок у громадському житті, законний 
захист трудящих становлять програму мінімум соціалізму в наші дні. 
Там, де економічний розвиток досяг досить високого рівня, де демо
кратична ідея й практика глибоко вкорінені, метод лейборизму дозво
ляє здійснювати інтеграцію мас, не вдаючись до пожертви свободою. 
Зате там, де, як у Росії, економічний розвиток відстає й де держава, за
лишившись на стадії абсолютизму, була непристосована до завдань 
століття, революційна команда, прийшовши до влади, мусила при
швидшувати індустріалізацію й прирікати народ за допомогою насиль
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ства водночас на пожертви й немилосердну дисципліну. Радянський 
режим носить відбиток менталітету якобінців та нетерплячості плано
виків. Він наближатиметься до демократичного соціалізму в міру то
го, як прогресуватимуть ідеологічний скептицизм та обуржуазнення.

Навіть якщо погодитися з цією відносно оптимістичною перспекти
вою, примирення між комуністичною та соціалістичною лівицями бу
ло б відкладене на невизначене майбутнє. Коли комуністи перестануть 
вірити в універсальність їхнього покликання? Коли експансія виробни
чих сил дозволить послабити політичну та ідеологічну суворість? 
Убогість вражає стільки сотень мільйонів людей, що вчення, яке обіцяє 
достаток, матиме потребу ще впродовж століть у монополії на рекла
му, аби заповнити прогалину між міфом та дійсністю. Нарешті, при
мирення між політичними свободами й плануванням економіки є куди 
важчим за примирення наприкінці завершеного століття між соціаль
ними здобутками й політичними цілями Великої французької рево
люції. Парламентська держава згоджувалася в теорії й практиці з бур
жуазним суспільством: чи суспільство з планованою економікою допу
скає якусь іншу державу, крім авторитарної?

Чи своїм поступом лівиця не приводить діалектично до ще гіршого 
гніту, ніж той гніт, проти якого вона виступила?

Діалектика суспільних порядків

Лівиця сформувалася в опозиції, визначеній ідеями. Вона викрива
ла соціальний порядок, недосконалий, як усяка людська дійсність. Але 
якщо лівиця здобула перемогу й стає відповідальною, в свою чергу, за 
наявне суспільство, правиця, ставши опозицією чи контрреволюцією, 
легко зможе довести, що лівиця представляє собою не свободу проти 
влади чи народ проти привілеїв, а владу проти влади, один привілейо
ваний клас проти іншого. Щоб зрозуміти зворотний бік чи вартість пе
реможної революції, достатньо почути полеміку рупорів учорашнього 
режиму, перетвореного на спогад або відновленого в своїх правах ви
довищем теперішніх нерівностей, а саме: нерівністю консерваторів на 
початку XIX ст., нерівністю ліберальних капіталістів сьогодні.

Соціальні взаємини, вироблені впродовж століть, найчастіше завер
шуються гуманізацією. Нерівність статусу між членами різних станів не 
виключає своєрідного взаємного визнання. Вона залишає місце для ав
тентичних обмінів. Ретроспективно оспівують красу особистих зв’язків, 
перебільшують чесноти вірності й лояльності, що їх протиставляють 
прохолоді взаємин між індивідуумами, теоретично рівноправними. Ван- 
дейці боролися за свій світ, а не за свої кайдани. В міру того, як людство 
віддаляється від тієї події, воно залюбки наголошує на контрасті між ща
стям учорашніх посполитих і стражданнями нинппніх громадян.
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Контрреволюційна полеміка порівнює пореволюційну державу з 
монархічною державою, індивідуума, полишеного беззахисним перед 
свавіллям багатих і влади, з французами, села та міста, що їх Давній 
Порядок об’єднує в спільноти в людському масштабі. Що держава гро
мадського порятунку, Бонапарта чи Наполеона, взяла на себе більше 
завдань і стала спроможна вимагати більше від нації, ніж держава Лю- 
довіка XVI, факт очевидний. Ніколи законний монарх не подумав би у 
XVIII ст. про обурення в масах. Скасування особистої нерівності зу
мовлює водночас появу бюлетеня для голосування та призов у рекру
ти, й військова служба існувала задовго до впровадження виборчого 
права. Революціонер наполягає на скасуванні абсолютизму, участі 
представників народу у виробленні законів, на конституції, що заміни
ла би свавілля, відповідно з непрямими виборами виконавчого органу. 
Контрреволюціонер нагадує, що влада, колись у принципі абсолютна, 
була, справді, обмежена звичаями, привілеями багатьох посередниць
ких корпорацій, неписаними законами. Велика французька революція 
(і, очевидячки, це стосується усіх революцій) оновила державу в само
му понятті, а також вона насправді й омолодила її.

Соціалісти відновлюють частину контрреволюційної полеміки. Ска
сувавши розмаїття особового статусу, вони зберегли іншу відмінність 
між людьми, як і між грішми. Шляхта втратила політичні позиції, пре
стиж і великою мірою економічні підвалини свого соціального про
шарку, земельну власність. Але під приводом рівноправності буржу
азія монополізувала багатства й державу. Привілейована меншина 
замінила іншу. Яку користь здобув народ? Навіть більше, соціалісти 
схиляються до згоди з контрреволюціонерами в критиці індивіду
алізму. Вони також із жахом описують джунґлі, в яких віднині живуть 
індивідууми, загублені посеред мільйонів інших індивідуумів, борю
чись одні проти інших, усі однаковою мірою підпорядковані випадко
востям ринку, непередбаченим потрясінням кон’юнктури. Гасло «ор
ганізація» замінюється або додається до гасла «визволення», орга
нізація, що усвідомлюється колективністю економічного життя, щоб 
підпорядкувати слабких пануванню сильних, убогих — егоїзмові бага
тих, саму економіку — анархії. іАле та сама діалектика, яка позначала 
перехід колишньої Франції до буржуазного суспільства відтворюється, 
дещо ускладнена, в переході від капіталізму до соціалізму.

Ануляція трестів, великих зосереджень засобів виробництва в руках 
приватних осіб — одна з найулюбленіших тем лівиці. Ця остання ви
дає себе за народ і картає тиранів. Люди трестів становлять сучасний 
образ вельможі, котрий визискує простих смертних і складає частку 
громадського інтересу. Розв’язання, застосоване лівими партіями, не 
полягало в тому, щоб розпустити трести, а в тому, щоб передати дер
жаві контроль за деякими галузями промисловості або за деякими 
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надто великими підприємствами. Облишмо класичне зауваження: 
націоналізація не усуває, а часто-густо загострює економічні незруч
ності гігантизму. Бюрократико-технічна ієрархія, в яку інтегровані тру
дящі, не змінилася за допомогою зміни, наданої статусові власності. 
Директор державних заводів «Рено», директор вугільних копалень 
Франції не менш неспроможні накинути заправилам сприятливі ухва
ли для їхнього підприємства. Щоправда, націоналізація усуває політич
ний вплив, у чому докоряли магнатам промисловості, до якого вони 
вдавалися в тіні, а іноді й відверто. Засоби діяльності, що їх утрачають 
керівники трестів, переходять до господарів держави. Відповідаль
ність цих останніх дедалі зростає в міру того, як зменшується від
повідальність тримачів засобів виробництва. Коли держава залиша
ється демократичною, вона ризикує бути водночас просторою й слаб
кою. Коли якась команда захоплює державу, вона відтворює й довер
шує на свою користь поєднання економічної й політичної сил, у чому 
лівиця дорікала трестам.

Сучасний апарат виробництва застосовує ієрархію, яку ми назвемо 
бюрократично-технічною. На найвищому щаблі сидить організатор 
або менеджер, радше ніж інженер чи технік властиво кажучи. Націо
налізація, така, яку практикували як у Франції, так у Великій Британії 
чи в Росії, не захищає трудящих від їхніх зверхників, споживачів від тре
сту, вона усуває акціонерні товариства, членів адміністративних рад, 
фінансистів, тих, хто більше теоретично, ніж реально володів влас
ністю, або хто шляхом маніпуляцій титулами впливав на долю підпри
ємств. Ми не намагаємося тут встановити баланс, переваги та вади та
кої націоналізації, ми обмежуємося констатацією того, що в цьому ви
падку реформи лівиці призводять до модифікації розподілу сили між 
привілейованими, вони не підносять убогого чи слабкого, вони не 
звергають багатого чи сильного.

Техніко-бюрократична ієрархія в західних спільнотах обмежена в 
секторі виробничого апарату. Існує безліч підприємств, малих обсягів 
чи середніх. Сільське господарство зберігає статуси (дрібний земле
власник, фермер, орендатор), розподільча система розставляє поруч 
гігантів і карликів, універмаги й наріжного молочаря. Структура захід
них спільнот складна: вихідці з докапіталістичної аристократії, багатих 
родин з діда-прадіда, приватні підприємці, сільські землевласники під
гримують велике розмаїття соціальних взаємин у незалежних гуртах. 
Мільйони осіб можуть жити поза державою. Узагальнення техніко-бю- 
рократичної ієрархії означало би ліквідацію цієї ускладненості, жоден 
індивідуум не був би більше підпорядкований якійсь іншій окремій 
особистості як такій, всі були б підпорядковані державі. Лівиця сил
кується звільнити індивідуума з безпосереднього закріпачення; але во
на може скінчити тим, що віддасть його в поневолення, далеке в праві, 
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але повсюдне насправді, громадській адміністрації. Тож. що більшою є 
площа спільноти, яку займає держава, то менше ця остання має шанси 
бути демократичною, цебто мета мирного змагання між відносно ав
тономними гуртами. Чи того дня, коли ціла спільнота буде прирівня
на до єдиного гігантського підприємства; не стане непогамовною спо
куса для людей з верхів позбутися згоди чи незгоди юрми знизу?

У міру цієї еволюції пережитки традиційних взаємин, місцеві спіль
ноти постають менше як гальмо в демократії, ніж як перешкода за- 
стряганню індивідуумів у надмірній бюрократії — нелюдське страхо
висько, що виринуло з індустріальної цивілізації. Віднині історичні 
ієрархії, послаблені й очищені часом, здається, менше підтримують 
старі беззаконня, аніж зводять перешкоду перед абсолютними тен
денціями соціалізму. На тлі анонімного деспотизму цього останнього 
консерватизм стає союзником лібералізму. Якщо гальма, успадковані 
від минулого, починали розлітатися, то ніщо більше не могло зупини
ти прихід цілої держави.

Отже, в оптимістичному зображенні історії, в якій визволення по
значало би досягнення, з’являється песимістичне зображення, згідно з 
яким тоталітаризм, закріпачення тіла й душі, був би завершенням яко
гось руху, який починається зі скасування станів і завершується скасу
ванням усіх автономій — осіб чи гуртів. Радянський досвід заохочує 
цей песимізм, до якого схилялися вже в минулому столітті ясні уми. 
Токвіль уже показав із неперевершеною ясністю, до чого привів би не
стримний порив демократії, якби представницькі інституції були охоп
лені нетерплячістю мас, якби сенс свободи, аристократичної за поход
женням, став би чахнути. Такі історики, як Й. Буркгардт і Ернест Ре- 
нан, остерігалися цезаризму давніших епох, тим більше, що вони не по
кладали надії на примирення людей між собою.

Ми не підтримуємо ні той, ні той погляд. Неминучі перетворення 
техніки чи економічних структур, експансія держави не ведуть ні до 
визволення, ні до поневолення. Але всяке визволення несе в собі не
безпеку нової форми закріпачення. Міф лівиці створює ілюзію, що 
історичний рух, орієнтований на щасливе закінчення, накопичує майно 
подружжів кожного покоління. Реальні свободи завдяки соціалізму до
дадуться до формальних свобод, викуваних буржуазією. Історія на
справді є діалектичною. Не в тому суворому сенсі, якого комуністи на
дають сьогодні цьому слову. Суспільні порядки не є суперечливими, не 
конче відбувається перехід від одного до іншого шляхом розриву та на
сильства. Але всередині кожного ховаються загрози, що нависають 
над людьми, і саме тому ті самі інституції змінюють значення. Висту
паючи супроти плутократії, закликають до загального виборчого пра
ва; виступаючи супроти напливу технократії, намагаються зберегти 
місцеві чи професійні автономії.
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Ідеться про те, щоб у певному суспільному порядку вдатися до ро
зумного компромісу між вимогами, до несумісної межі. Припустімо, 
за допомогою гіпотези прагнення до рівності доходів. У капіта
лістичній системі податкова система становить один із інструментів 
для зменшення розбіжності між багатими й бідними. Цей інструмент 
не позбавлений дієвості відтоді, як прямий податок справедливо роз
поділяється та збирається і як національний дохід на душу населення 
с достатньо високий. Але виходячи з певної точки, змінної залежно 
від країн, податкове обкладання викликає приховування й шахрай
ство, воно спустошує мимовільні заощадження. Треба згоджуватися з 
певним заходом нерівності, невіддільної від того самого принципу 
конкуренції. Треба згодитися з тим, що податок на спадщину при
швидшує розпорошення великих маєтків, але не знищує радикально 
їх. Ми не просуваємося безмежно в напрямі рівності доходів. Чи роз
чарована опором дійсності людина з лівиці прагнутиме цілком пла
нової економіки? Але в такому суспільстві спливає інший різновид 
нерівності. В теорії плановики нібито здатні зменшити нерівність до
ходів всілякою мірою, яка їм видасться підходящою: який захід ви
дається їм придатним для колективного інтересу, для їхнього власно
го інтересу? Ні досвід, ні психологічна правдоподібність не підказу
ють відповідь, що сприяла би рівності. Плановики відкриють довгу 
вервечку заробітків, щоб спонукати кожного до прикладення зусиль: 
ніхто не зміг би тримати їх у суворості. Лівиця вимагає рівності, по- 
заяк вона перебуває в опозиції, а капіталісти покладають на себе 
обов’язок виробляти багатства. Того дня, коли лівиця опиниться при 
владі, вона муситиме також узгоджувати потребу в максимальному 
виробництві з турботою про рівність. Що ж до плановиків, то, мож
ливо, вони оцінюють не нижче, ніж їхні попередники капіталісти, свої 
послуги.

Крім потужного збільшення колективних ресурсів, яке відбувається 
за історичним обрієм, кожен суспільний порядок терпить лише певну 
дозу економічної рівності. Можна скасувати певний вид нерівності, 
пов’язаний з деяким способом функціонування економіки, тоді авто
матично відновиться інший вид. Межа у вирівнюванні доходів накрес
лена вагою суспільного продукту, людським егоїзмом, а також гурто
вими й моральними вимогами, не менш законними, ніж протест про
зи нерівності. Винагороджувати найактивніших, найбільш обдарова
них однаково правильно і, либонь, необхідно задля зростання продук
тивності праці’. Цілковита рівність у такій країні, як Англія, не ґаран-

1 Ні величезні доходи, ні гігантські багатства не є в нашу добу необхідними. Так са
мо ті перші прибираються до рук державою, ці останні наявні в країнах капіталістич
ної демократії, але зі значущістю, що дедалі знижується. 
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тувала б меншині, яка підтримує і збагачує культуру, умови творчого 
існування1.

1 Бертран де Жувеніль підрахував, щоб довести до 200 фунтів стерлінгів на рік най
нижчі доходи в 1947—1948 рр. треба було б обмежити до 500 фунтів стерлінгів на рік 
найвищі доходи. (The Ethics of redistribution, Cambridge University Press, 1951, p. 86.)

Соціальні закони, яким лівиця аплодує й котрі громадська думка 
майже цілком схвалює, мають у собі відтепер певний пасив і не змог
ли б бути поширеними на невизначений час, не завдавши шкоди іншим 
так само законним інтересам. Родинні асигнування, що фінансуються 
з податку на заробітну платню, як у Франції, сприяють батькам родин 
чи людям похилого віку за рахунок молодих та неодружених осіб, інак
ше кажучи, за рахунок найбільш продуктивних людей. Чи лівиця повин
на більше старатись уникати страждань, ніж пришвидшувати еко
номічний поступ? У такому разі комуністи не належали б до лівиці. 
Але в добу, коли настирливо здійснюється спостереження за рівнем 
життя, некомуністична лівиця мусить також турбуватися про при
швидшення збільшення суспільного продукту, про що колись турбува
лися капіталісти. Це збільшення на певний термін не менше відпові
дає інтересам індивідуумів, ніж інтересам колективу. Тут іще суспіль
ний продукт чинить опір сваволі ідеалу, а також розкривається супе
речність між різними гаслами — кожному за його потребами, кожно
му за його працею.

В Англії продуктові дотації, що поєднуються з непрямими подат
ками, завершуються перерозподілом усередині родини між різними 
витратами. За статистикою, яку наводить «Економіст» від 1 квітня 
1950 року, родини з чотирьох осіб, маючи найнижчі доходи в 500 
фунтів стерлінгів на рік, отримують в середньому 57 шилінгів на тиж
день і платять 67,8 фунтів стерлінгів у вигляді різних податків та 
внесків до соціальних служб. Зокрема, вони платять 31,4 фунта стер
лінгів податків на напої та тютюн. Досягши цієї точки, політика 
соціальних законів та податків ризикує сама себе заперечити. Зни
ження і витрат, і державних податків мало б, можливо, 1950 року зна
чення, протилежне значенню, як воно мало б 1900 року. «Єдиний 
сенс» є, з політичного погляду, великою ілюзією, ідефіксом, причи
ною крахів.

Люди лівиці припускаються помилки, настирливо вимагаючи для 
певних механізмів якогось престижу, що насправді належить тільки до 
ідей: колективна власність чи метод цілковитого використання по
винні оцінюватися за їхньою ефективністю, а не за моральним на
тхненням їхніх прихильників. Вони припускаються помилки, уявляючи 
якусь фіктивну безперервність, так ніби майбутнє завше оцінюється 
дорожче, ніж минуле, ніби партія зміни має слушність проти консерва
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торів, можна було отримати в спадщину накопичене багатство й дба
ти виключно про нові здобутки.

Хоч би який був суспільний порядок, традиційний, буржуазний чи 
соціалістичний, ні свобода духу, ні людська солідарність ніколи не 
Гарантуються. Тільки лівиця, завжди вона сама собі, є тією силою, яка 
спирається не на свободу чи рівність, а на братерство, тобто на любов.

Думка і дійсність

У західних країнах присутні тією чи тією мірою різні напрями опо
зиції правиця — лівиця, що їх ми відокремили для потреб аналізу. 
Скрізь лівиця зберігає деякі характерні риси боротьби проти Давнього 
Порядку, скрізь вона сповнена турботи про соціальні закони, повну 
зайнятість, націоналізацію засобів виробництва, скрізь вона знеславле
на жорстокостями сталінського тоталітаризму, вона сама себе рекла
мує і не наважується, цілком зректися, скрізь повільність парламентсь
кої діяльності і нетерплячість мас спричиняють ризик розриву між 
політичними та соціальними цінностями. Але є крайня різниця між 
країнами, де ці значення так тісно переплітаються, і тими країнами, де 
одне значення зумовлює дебати й утворення фронтів. Велика Британія 
належить до цієї останньої категорії, Франція ж — до першої.

Велика Британія' зуміла без зусиль висміяти фашизм. Вільям 
Джойс1 був загнаний плином подій в альтернативу глузування чи зра
ди (він обрав зраду). Керівники профспілок переконані, що вони нале
жать до національної спільноти і що вони можуть поліпшити умови 
робітництва, не руйнуючи традицію і не розриваючи безперервність 
конституційного життя. Щодо комуністичної партії, нездатної домог
тися обрання бодай одного депутата, вона шляхом створення осе
редків чи просочення всередину утримує кілька важливих позицій у 
профспілках, вона налічує членів чи прихильників серед інтелектуалів, 
вона не відіграє іншої серйозної ролі в політиці чи в пресі. «Лівацькі» 
тижневики впливові; вони узгоджують, звичайно, з іншими — конти
нентальними чи азійськими — діяння Народного фронту чи сов’єти- 
чації; їм і на думку не спало би вимагати цих діянь для старої Англії.

1 Більш відомий під час війни під ім’ям лорда Гев Гев, займав першу-роль на 
німецькому радіо англійською мовою.

За відсутності фашистської чи комуністичної партій дискусії ідей ве
дуться довкола злободенних конфліктів: про соціальний план, між 
зрівняльним прагненням та суспільною ієрархією, успадкованою від 
минулого; в економічному порядку між колективістською тенденцією 
(колективна власність, повна зайнятість, контроль) і наданням перева
ги ринковим механізмам. З одного боку, зрівнялівка проти консерви- 
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тизму, з іншого — соціалізм проти лібералізму. Консервативна партія 
хоче зупинити тією мірою, якою їй це вдасться, перерозподіл доходів, 
лейбористська партія, принаймні неофабіанські інтелектуали, хотіли б 
піти далі. Консервативна партія зруйнувала контрольний апарат, що 
його лейборизм зібрав з воєнного періоду, лейбористська партія запи
тує себе, чи, повернувшись до влади, вона частково відбудує його.

Становище було б яснішим, якби було три партії замість двох. Лібе
ралізм трьох призводить до суперечки. Серед людей, які належать до 
поміркованої лівиці (тієї, яку ми так назвемо у Франції), людей здоро
вого глузду й реформ, багато з них сповнені огиди до того, щоб відда
ти свої голоси соціалістам, схильним до участі держави в управлінні 
господарством. Дух неоконформістської лівиці, який плутається з ду
хом соціалістичної лівиці, залишається не представленим.

Зникнення ліберальної партії, як політичної сили, що зумовлено 
якоюсь мірою історичними обставинами (криза Ллойда Джорджа 
після Першої світової війни), виборчим порядком, що безжально усу
ває третю партію. Але воно має також історичне значення. Головний 
лібералізм — шанування особистих свобод і мирних методів керів
ництва — більше не є монополією однієї партії, бо вона стала добром 
усіх. Коли більше не звинувачують у релігійній єресі чи в політичній 
розбіжності в поглядах, нонконформізм, сказати б, вичерпав свою 
функцію, позаяк він виграв гру. Моральне натхнення англійської лі
виці, що вийшло з секуляризованого християнства, віднині має за ме
ту й за вияв соціальні реформи, за які лейбористська партія взяла на 
себе ініціативу чи відповідальність. У певному сенсі лівиця XIX ст. 
здобула надто повну перемогу: лібералізм, по суті, більше не нале
жить їй. В іншому сенсі її випередили події: робітнича партія виглядає 
сьогодні виразницею вимог непривілейованих.

Лейбористи здобули 1945 року перемогу, широта якої їх здивувала. 
Протягом п’яти років вони були вільними видавати закони у свою во
лю і вони широко скористалися цим правом. Англія 1950 року цілком 
відрізняється від Англії 1900-го чи 1850 років, нерівність доходів, що 
півстоліття тому була помітніша, ніж у будь-якій іншій країні Заходу, 
сьогодні менша, ніж на континенті. Батьківщина приватної ініціативи 
віднині пропонує майже завершену модель соціального законодавства. 
Якщо безплатна служба охорони здоров’я була запроваджена у 
Франції, то там нібито побачили змагання духу теорії та системи. 
Націоналізовано один сектор промисловості, організовано сільського
сподарські ринки. Але хоч би якими були заслуги виконаної справи, 
Англія вдячна. Умови життя й праці пролетаріату поліпшилися, ґрун
товно не змінившись. Лейбористська дипломатія щаслива в Індії, не
щаслива на Близькому Сході, не відрізняється за своєю природою від 
дипломатії консервативного уряду. Тож хіба це не соціалізм?
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З обох боків запитують себе. З боку лейбористів, особливо серед 
інтелектуалів, запитують себе, що робити. З консервативного боку 
знову сповнилися довіри й не сумніваються, що стара Англія, яків по
передньому столітті, запозичить головне з континентальних рево- 
ніоцій, не проливши крові, не пожертвувавши набутками століть.

«Нові фабіанські нариси»1 розкривають бажання боротися відтепер 
більше проти багатства як такого, ніж проти убогості. Хочуть ліквіду
вати зосередження багатств, що дозволяють індивідуумові жити не 
працюючи, хочуть розширити громадський сектор у такий спосіб, щоб 
зробити можливим звуження вилки заробітних плат. А що приватний 
сектор покриває найбільшу частину економіки, то він фіксує рівень най
вищих окладів. Держава втратила би своїх найкращих службовців, якби 
вона надала керівникам націоналізованих підприємств оклади, значно 
нижчі за оклади великих приватних підприємств. Якби було завершено 
руйнування колишнього керівного класу, то був би послаблений аристо
кратичний характер, що його зберегло англійське суспільство.

1 ^ew ЕаЬіап Еьзауь, опублікований Р. Г. Кроссманом. — Лондон, 1952.

Такі дослідження належать нормальному розвиткові певної докт
рини. Здійснивши найбільшу частину своєї програми, лейбористи запи
сують себе, чи теперішня фаза має бути консолідацією чи новим про
суванням уперед. Помірковані недалекі від того, про що вони не ка
жуть відверто, аби згодитися з тезою консолідації й приєднатися до 
освічених консерваторів, які також ставлять економічні запитання 
історичного значення. Як уникнути інфляції, коли в період повної зай
нятості профспілки вільно ведуть переговори з підприємцями?

Діалог не є неможливим між тими, хто не виправдовує недостат
ність лейбористських реформ, і тими, хто побоюється наслідків, між 
тими, хто бажає менше нерівності й більше колективної власності, та 
сими-, хто старається докладати зусиль і відшкодувати продуктивність, 
між тими, хто довіряє «фізичному контролю», і тими, хто хоче відно
вити функцію ринкових механізмів. Керівний клас згодився з власної 
паски пожертвувати часткою своїх багатств і своєю владою. Він збері- 
і ає аристократичний стиль, але й далі шукає згоди з тими, хто втілює 
■шал майбутнього». Правиця, либонь, зовсім не любить нову Англію, 
де визнається лівиця. Завдяки мудрості чи ентузіазму всі це схвалю
ють. Коли Уїнстон Черчілль, тлумачачи «Шлях рабства» на рівні гро
мадських зборів, натякнув на фатальності Гестапо в керованій еко
номіці, він нікого не налякав, він насмішив багатьох зі своїх виборців. 
Може, розтягнуть на кілька десятків чи сотень років пророч)' правду 
тому, що нині це виглядає виборчим аргументом. Політична думка в 
Англії є сучасницею дійсності. Цього не можна сказати про політичну' 
думку в Франції.
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Ідеологічний хаос у сучасній Франції йде від плутанини різних на
прямів, що є здатного набувати опозиції правиця — лівиця, і ця плута
нина сама широко приписується фактам. Доіндустріальні структури 
ліпше збереглись у Франції, аніж у країнах британського чи сканди
навського типу. Конфлікт Давнього Порядку та революції там так са
мо актуальний, як конфлікт лібералізму та лейборизму. Але думка ви
переджає майбутнє і відкидає вже ризики технічної цивілізації, тимча- 
сом як французи далекі від того, щоб черпати з цього користь.

Департаменти Заходу залишаються під пануванням конфлікту кон
серватизму, пов’язаного з релігією, і партії світського, раціоналістич
ного руху та зрівняльної тенденції. Правиця католицька й не відо
кремлюється від привілейованих, лівиця особливо репрезентована 
політиками-професіоналами з дрібної чи середньої буржуазії. Соціа
лісти, здається, йдуть слідом за радикалами, як комуністи в деяких ча
стинах Центру й Півдня Франції.

Інші департаменти пропонують французький варіант країн, що 
розвиваються. На південь від Луари деякі мало індустріалізовані регі
они анахронічного сільського господарства зберегли індивідуаліст
ську структуру. Там залюбки голосують за місцевих знатних грома
дян, дрібну буржуазію. Об’єднання демократичних лівиць і незалежні 
мають там численних обранців, комуністи також — чи то з причини 
лівої традиції, чи то з причини повільності економічного розвитку.

Промислові департаменти, великі міські агломерації становлять 
третій тип. Об’єднання французького народу й комуністи складали 
там від 1948 до 1951 року найбільшу частину, соціалісти ж погано чи
нили там опір комуністичній конкуренції, МРП (Народно-республі
канський рух) втратив більшу частину голосів, що дісталися Об’єднан
ню французького народу та поміркованим.

Розмаїтість соціальних структур віддзеркалюється в розмаїтості 
партій. Якщо судити з відповідей, зроблених на анкету опитування, 
комуністичні виборці сповнені в своїй більшості натхнення, яке в 
Англії виражає лівиця лейборизму. Але якщо то правда, що багато ко
муністичних виборців — «беваністи», які не знають один одного, факт 
називає пояснення радше, ніж дає його. Чому французькі виборці впа
дають у ніяковість, якої уникають британські, німецькі чи бельгійські 
виборці? Розташування поруч трьох структур — західної, слабко роз
винених регіонів, сучасних міст — приносить принаймні початок пояс
нення.

З більшою правдоподібністю, ніж у протестантських країнах, ко
мунізм подає себе за спадкоємця буржуазної і раціоналістичної рево
люції. Він набирає прихильників у регіонах з мало динамічною еко
номікою, які часто традиційно дотримуються прогресивних думок із 
причин, які можна порівняти'з думками, що усвідомлюють свій успіх 
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в Африці чи Азії: він розпалює конфлікти між орендаторами, ферме
рами й власниками, посилює вимоги тих, хто поставлений у найбільш 
несприятливі умови, експлуатує незадоволення, що створює стаг
нація. Нарешті, у промислових частинах країни його загони поповню
ються людьми з робітничого класу, спокушеного революційною пар
тією з причини поразки реформістських профспілок та соціалістичної 
партії. Ця поразка в свою чергу спричинена між іншим стійкістю слаб
кої продуктивності у відсталих провінціях і опором у динамічніших 
провінціях докапіталістичних елементів.^

Та сама соціальна розмаїтість пояснює за допомогою мільйонів 
комуністичних виборців межу просування вперед партії. Є надто бага
то землевласників, цих дрібних буржуа, налаштованих вороже до чер
воних, оскільки в менш розвинених селах партія незадоволених 
приєднується до більш ніж значущої меншини. Воля підтримувати 
певний стиль життя надто рішуча в усіх класах населення, щоб депар
таменти промислової цивілізації віддавали комуністам понад трети
ну голосів.

Члени Об’єднання французького народу були також різношерсті, 
як члени комуністичної партії, з тієї самої причини. Там, де живе па
м’ять про боротьбу між Давнім Порядкомта революцією, між церк
вою та мирською школою, вони тісно переплелися з боротьбою ре
акційних та поміркованих партій, вони були відраховані від гурту 
класичної правиці та від СРП. У містах північної частини країни ви
борці Об’єднання були різного типу, сьогодні вони приєднуються то 
до соціалістичної лівиці, то до МРП, то до радикалів чи поміркова
них. Сукупність антикомунізму й традиційного націоналізму нага
дує ідеологію так званих партій «правих революціонерів», які силку
ються запозичити в лівиці її соціальні цінності, а в правиці — полі
тичні.

Соціалістична партія та фракція МРП мріяли утворити наступного 
дня після завершення Другої світової війни щось на кшталт лейбориз- 
му, але їх зрадили потенційні виборці Поразка тільки певною мірою 
приписується людям: минуле боротьби між церквою та революцією 
залишається надто теперішнім, переплетіння комунізму та пізнього 
соціалізму надто обдурює трудящих, прив’язаність до моди звичного 
життя дуже схиляє дрібну буржуазію до консерватизму. «Французький 
лейборизм» був приречений не виходити з омріяного світу.

Ніде опозиція правиці та лівиці не була такою престижною, як у 
Франції, ніде вона більше не є сумнівною: французький консерватизм 
пояснюється також фактом ідеології. Полюбляють уявляти, що Фран
ція прожила в свою велику добу єдиною темою всіх битв століття. 
Лівиця приписує собі подумки однолінійну історію, у якій святий 
Георгій скінчить перемогою над драконом. Але ті, хто не хоче знати 
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ні правиці, ні лівиці, іноді переносяться в уяві до раціоналізованого 
суспільства, з якого плановики нібито вилучили вбогість, а також фан
тазію, свободу. Політична думка у Франції ретроспективна чи уто
пічна.

Політична діяльність також схильна відірватися від сьогодення. 
План соціального забезпечення, який було застосовано у Франції, є пе
редусім комерційним апаратом із відставанням у промисловому роз
витку. На Францію чатують помилки країн, індустріалізація яких роз
вивається наслідуванням зарубіжних зразків. Імпортуючи стільки ма
шин, заводів, тут ризикують сплутати технічний оптимум, визначений 
інженерами, з економічним оптимумом, що підходить залежно до се
редовища. Сучасна податкова система досягає ефективності лише 
тією мірою, якою платники податків належать до того самого світу, 
що й законодавці та контролери. На підприємствах без бухгалтерій, 
сільськогосподарських, торговельних чи ремісничих, можливо, жодна 
система оподаткування не здатна досягти повного успіху.

У Франції люблять картати капіталізм. Але де ті капіталісти, щоб 
їх можна було картати? Кілька великих засновників заводів чи торго
вельних обігів, спадкоємців Сітроена чи Мішлена, Буссака? Підпри
ємницькі родини Ліона чи Півночі, католицьких чи добромисних? Ви
сокі фахівці з промисловості, приватні й громадські менеджери? Ве
ликі ділові банки, окремі з яких контролюються державою? Керівни
ки малих і середніх підприємств, окремі з яких є взірцями розумного 
управління, а інші штучного виживання? Капіталізм Маркса, капі
талізм Уолл-стриту чи колоніальних справ пропонує кращу мішень 
для паплюження, аніж цей різноманітний та надто поширений 
капіталізм, ця буржуазія, яка охоплює куди більше, ніж меншину нації, 
якщо додати кандидатів на володарів титулів.

Цілком можливо визначити у Франції антикапіталістичну лівицю 
чи кейнсіанську та мальтузіанську лівиці, але за однієї умови: не зами
катися в схемі правиця — лівиця або в марксистських схемах і визна
ти різноманітність сварок, які зберігають актуальність, різноманіт
ність структур, які складають теперішнє суспільство, розмаїтість про
блем, котрі випливають звідти, і необхідних методів діяльності. Істо
рична свідомість розкриває цю розмаїтість, ідеологія її приховує, коли 
вона навіть виряджається в шати філософії історії.

* * *
Лівиця надихається трьома ідеями, не конче суперечливими, а най

частіше різнобічними: свобода проти свавілля влади й за безпеку осіб, 
організація з метою, щоб замінити мимовільний порядок традиції чи 
анархії індивідуальних ініціатив якимсь раціональним порядком, 
рівність проти привілеїв за народженням і за багатством.
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Організаторська лівиця стає більш-менш авторитарною, бо вільні 
уряди діють повільно й гальмуються опором інтересів чи передсудів, 
національна, якщо не націоналістична, бо тільки держава здатна 
втілити її програму, інколи імперіалістична, бо плановики надихають 
на володіння простором та величезними ресурсами. Ліберальна ліви
ця повстає супроти соціалізму, бо вона не може не констатувати роз
дування держави й повернення свавілля, цього разу бюрократичного 
й анонімного. Проти національних соціалізмів вона спрямовує ідеал 
інтернаціоналізму, який не вимагав би тріумфу якоїсь віри за допомо
гою зброї. Щодо зрівняльної лівиці, то вона видається приреченою на 
постійну опозицію проти багатих і проти всесильних, що то суперни
чають між собою, то є змішаними. Якою є справжня лівиця, вічна 
лівиця?

Може, ліваки в найвищому розумінні, редактори «Еспрі» дали нам, 
самі не бажаючи того, відповідь на це запитання. Вони присвячують 
один спеціальний номер «американській лівиці» й констатують по
штиво важкість схопити дійсність, яка відповідає за Атлантикою цьо
му європейському терміну. Американське суспільство не спізнало 
еквівалента боротьби проти Давнього Порядку, там нема робітничої 
чи соціалістичної партій, дві традиційні партії приглушили спробу по
стати третій партії, прогресивній чи соціалістичній. Принципи амери
канської Конституції чи економічної системи не поставлені серйозно 
під питання. Політичні суперечки часто більш технічні, ніж ідео
логічні.

Виходячи з цих фактів, можна розмірковувати про два способи. 
Або скажуть у спосіб одного з американських працівників журналу: 
«Сполучені Штати завжди були соціалістичною нацією в тому сенсі, 
що вони поліпшили умови життя класу, поставленого в несприятливі 
умови, й забезпечили соціальну справедливість» (Е.-М. Роуз). Або за
бажають у стилі доброго європейського соціалізму «створення лейбо
ристської партії, першої умови всякого перетворення американського 
світу» й постановлять, що «реалізація соціалізму» в Сполучених Шта
тах є безумовною вимогою «світової терміновості». Очевидячки, фран
цузькі редактори схиляються в цьому останньому напрямі. Належачи 
в профспілковому плані до «нової лівиці» — робітників, близьких до 
соціалізму, з Об’єднання інженерів з наукової організації праці 
робітнича партія європейського стилю була б тільки спроможна до
сягти цілей лівиці. Засоби, робітнича партія чи планування перетво
рені на головні цінності.

Але, давши цей мимовільний доказ передсуду, коли настає момент 
робити висновок, один із авторів раптом забуває конформізм інтелі
генції: «Треба спитати себе, чи можна вести мову про якусь лівицю 
там, де більше не існує тривог... Адже ліва людина — принаймні в 
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очах нас, французів, — це той, хто не завжди віддає належне політиці 
своєї країни й хто знає, що не існує містичної Гарантії, що вона буде 
правильна в майбутньому; це людина, яка протестує проти колоніаль
них експедицій, це людина, яка не припускає жорстокості, будь вона 
спрямована проти ворога, будь вона вчинена шляхом репресій...1» 
«...Чи можна говорити про «лівицю» там, де притлумилося те просте 
почуття людської солідарності з пригніченими та знедоленими, яке 
колись підняло європейські та американські юрми на захист Сакко й 
Ванцетті?»1 2

1 Ми пропустили речення, яким Ж. М. Доменаш говорив про бактеріологічну 
війну, «яка, либонь, точиться».

2 С. 701 - 702.

Якщо такою є ліва людина, неприязна до будь-яких ортодоксів і 
відкрита для всіх страждань, чи зникла вона лише в Сполучених Шта
тах? Чи є лівим комуніст, для якого Радянський Союз завше має 
слушність? Чи є лівими ті, хто вимагає свободи для всіх народів Азії 
та Африки, але не для поляків чи східних німців? Жарґон історичної 
лівиці тріумфує, мабуть, у нашу добу: дух вічної лівиці вмирає, коли са
ма жалість перебуває в єдиному сенсі.



Розділ другий

МІФ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ

Міф про лівицю приховано таїть у собі ідею про Поступ і збуджує 
бачення якогось таємничого руху. Міф про революцію має додаткове й 
протилежне значення: він плекає сподівання на розрив зі звичним пли
ном людських речей. Він також, здається мені, породжує розміркову
вання про минуле. Ті, хто, як нам здається, заднім числом приготував 
Велику Революцію, поширивши спосіб думати несумісний зі способом 
давнього порядку, не оголошували й не бажали апокаліптичного краху 
старого світу. Майже всі, теоретично відважні, виказували ту саму обе
режність, що й Жан-Жак Руссо в ролі радника принца чи законодавця. 
Більшість схилялася до оптимізму, якщо відкинути традиції, передсуди, 
фанатизм, якщо люди стануть освіченими, то природний порядок су
спільств установиться. Починаючи від 1791-го чи 1792 року, революцію 
відчули сучасники, в тому числі й філософи, наче якусь катастрофу. З ча
сом утратили відчуття катастрофи і лише згадують про велич події.

Серед тих, хто рекламував себе від партії руху, одні силкувалися за
бути терор, деспотизм, низку війн, усі криваві перипетії, з яких дні, ге
роїчні й радісні, взяття Бастилії чи свято Федерації, були початком. 
Громадянські битви, славетні звитяги чи військові поразки були 
тільки акомпанементом, по суті випадковим, революції. Нестримний 
порив, спрямований на визволення духу й людей, на раціональну ор
ганізацію колективів, перерваний монархічною чи релігійною ре
акцією, безперервної, може, мирної, з обмеженим застосуванням сили 
в разі потреби.

Інші, навпаки, наголошували на взятті влади та на руйнуванні. Во
ни вірили в жорстокість, що тільки єдина була здатна кувати майбутнє. 
Носії революційного міфу найчастіше підтримують ту систему ціннос
тей, що й реформісти, вони сподіваються на те саме досягнення — на 
мирне, ліберальне суспільство, підпорядковане розумові. Але людина 
зреалізувала би своє покликання й узяла б у свої руки свою долю лише 
за допомогою прометеївського подвигу — цінності самої в собі чи не
обхідного засобу.
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Чи революції заслуговують стільки честі? Люди,,які так думають 
про них, не є тими людьми, які їх здійснюють. Ті, хто їх започатковує, 
рідко живуть у них до кінця, радше вони доживають на вигнанні чи у 
в’язниці. Чи є вони символами якоїсь головної гуманності самої со
бою, якщо жодна людина не впізнає себе в діянні, спричиненому бит
вою всіх проти всіх?

Революція і революції

Під революцією розуміють в обіговій мові соціології раптову 
заміну за допомогою насильства однієї влади іншою. Якщо ми при
ймемо це визначення, то відкинемо деякі вживання цього слова, які 
породжують сумнів чи ніяковість. У такому вислові як «індустріальна 
революція» цей термін виражає просто глибокі й швидкі зміни. Коли 
говорять про лейбористську революцію, розмірковують про важ
ливість, реальну й гадану, реформ, проведених британським урядом 
між 1945-м та 1950 роками, але ці зміни, які не є ні брутальні, ні супро
воджувані законними відпустками, не становлять якогось історичного 
явища того самого характеру, що й події від 1789-го до 1797 року у 
Франції чи від 1917-го до 1921 року в Росії. Переважно лейбористське 
діяння не є революційним у тому визначенні, яке застосовується до 
діяння якобінців чи більшовиків.

Навіть якщо відкинути протизаконні використання, існує деяка двоз
начність. Поняття ніколи не відповідають достеменно фактам: межі 
тих перших накреслені чітко, межі цих останніх нестійкі. Можна назва
ти безліч випадків, коли коливання було б законним. Доступ до влади 
націонал-соціалізму був законним, і насильство —накинуте державою. 
Чи говоритимуть про революцію з причини рагп овості змін, що відбу
лися у складі уряду й стилі інституцій, незважаючи на законний харак
тер переходу? Чи в іншій крайності рготтсіатіепЮз (проголошення. — 
Іспан. Прим, перекладача) південноамериканських республік заслугову
ють називатися революцією, якщо вони замінюють одного офіцера 
іншим, у крайньому разі військового цивільним чи навпаки, не позна
чивши реального переходу чи якогось керівного класу іншим або одно
го способу керівництва іншим? У потрясінні, вчиненому в законодав
стві, бракує характеристики конституційного зламу. В раптовій заміні 
чи без кривавих зіткнень одного індивідуума іншим, у перетворенні па
лацу на в’язницю й навпаки бракує інституційних перетворень.

Зовсім неважливо догматично відповісти на ці запитання. Визна
чення не є правдивими чи фальшивими, а більш-менш корисними чи 
влучними. Не існує, хіба що в якомусь незвіданому небі, якогось вічно
го різновиду революції: це поняття слугує нам для того, щоб можна бу
ло зрозуміти деякі явища й побачити їх ясно в своїй думці.
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Нам видається розважливим відносити термін «державний перево
рот» чи то до зміни конституції, незаконно здійсненої володарем вла
ди (Наполеон III, 1951 р.), чи то захоплення держави групою озброєних 
людей без того, що це захоплення (криваве чи ні) приведе прихід яко
гось іншого керівного класу іншого суспільного порядку. Революція 
має в собі більше, ніж «забирайся геть звідти, де я маю сидіти» Зате 
прихід до влади Гітлера залишається революційним, хоч він був закон
но призначений канцлером президентом Гінденбурґом, застосування 
насильства сталося раніше за цей прихід до влади, і, отже, деякі юри
дичні характеристики революційного явища відсутні. Соціологи відна
ходять у цьому головні риси: застосування влади меншиною, яка неми
лосердно знишує своїх супротивників, творить нову державу, мріє пе
ретворити націю.

Ці словесні сварки, перетворені на самих себе, мають тільки одне 
посереднє значення, але дуже часто дискусія про слово розкриває суть 
дебатів. Мені пригадується, що в Берліні 1933 року наукова думка, якій 
віддавали перевагу французи, зводилася до такої теми: йдеться чи ні 
про революцію? Не запитували себе розважливо, чи зовнішність або 
законний камуфляж забороняв чи ні посилання на прецеденти з Кром
веля чи Леніна. Радше стали б затято заперечувати, як це зробив один 
із моїх співрозмовників у французькому товаристві з філософії 1938 ро
ку, що нібито шляхетний термін «революція» міг би бути застосований 
до таких прозових подій, як ті, що сколихнули Німеччину 1933 року. А 
проте — чого більшого можна вимагати, ніж зміни людей, керівного 
класу, конституції, ідеології?

Яку відповідь давали французи в Берліні 1933 року на таке запитан
ня? Одні буцімто підтвердили, законність призначення ЗО січня; від
сутність заворушень на вулиці становили ґрунтовну різницю між по
дією III райху й подією Республіки 1792 року чи комунізмом 1917 року. 
Зрештою мале значення має те, що тут визнають два різновиди одно
го й того самого роду чи два різні роди.

Інші заперечували, що націонал-соціалізм здійснив революцію, бо 
вони розцінювали її як контрреволюцію. Є всі підстави говорити про 
контрреволюцію, коли Давній Порядок реставровано, коли люди ми
нулого повертаються до влади, коли ідеї чи інституції, що їх сьо
годнішні революціонери приносять із собою, Є ТИМИ ІДЄЯМИ та інсти
туціями, що їх вчорашні революціонери ліквідували. Там іще є чис
ленні побічні випадки. Контрреволюція ніколи не є цілком якоюсь ре
ставрацією, і всяка революція завше заперечує почасти ту революцію, 
яка передувала їй і таким чином має деякі характерні риси контррево
люцій. Але ні фашизм, ні націонал-соціалізм не є цілком чи переважно 
контрреволюційними. Вони представляють деякі форми консерва
торів, особливо арґументи, що їх ці останні використовували проти 
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ідей 1789 року. Але націонал-соціалісти атакуються за релігійною тра
дицією християнства, за соціальною традицією аристократії та буржу
азного лібералізму: «німецька віра» обрамлення мас, принцип вождя 
мають властиво революційне значення. Націонал-соціалізм не позна
чав якогось повернення назад, він поривав з минулим так само рішуче, 
як комунізм.

Справді, коли говорять про революцію, коли запитують себе, чи та
кий або такий раптовий і жорстокий прихід до влади є гідний чи 
негідний ввійти до храму, де сидять на троні 1789 рік, славетні трійці, 
«два дні, що похитнули світ», то посилаються більш чи менш свідомо 
на дві ідеї: такі революції, які спостерігають у численних країнах, кри
ваві, прозові, оманливі, переходять у Революцію тільки за умови зара
хування себе до лівої, гуманітарної, ліберальної зрівняльної ідеології, 
вони відбуваються цілковито лише за умови досягнення зміни те
перішніх маєтних взаємин. У плані історії ці дві ідеї є простими перед
судами.

Всяка раптова й груба зміна суспільного порядку спричиняє однако
во несправедливі накопичення багатств і банкрутства, вона пришвид
шує обіг добра та еліт, вона не конче призводить до нової концепції 
права на власність. За марксизмом, скасування приватної власності на 
засоби виробництва становило би головне явище революції. Але ні в 
минулому, ні в нашу добу падіння тронів чи республік, перемога актив
ної меншини над державою не завжди збігалися з руйнацією юридич
них норм.

Не можна було б вважати нероздільними жорстокість та цінності 
лівиці: зворотність наближалася б більше до правди. Революційна вла
да, за визначенням, є тиранічною владою. Вона здійснюється всупереч 
законам, вона виражає волю більш чи менш численного гурту, вона 
усувається й мусить усуватися від інтересів такої чи такої частини на
роду. Тиранічна фаза триває більш-менш довго залежно від обставин, 
але ніколи не вдається щось заощадити на ній — або, достоту кажучи, 
коли й удається уникнути її, відбувається реформа, а не революція. За
хоплення й здійснення влади за допомогою жорстокості мають за пе
редумову конфлікти, що їх переговори та компроміси неспроможні 
розв’язати, інакше кажучи, поразка демократичних процедур. Рево
люція і демократія суперечливі поняття.

Відтепер однаково нерозважливо засуджувати чи вихваляти в прин
ципі революції. Люди й гурти, бувши тими, ким вони є, — затяті в за
хисті своїх інтересів, раби теперішнього, рідко здатні на самопожерт
ву, навіть коли ці останні оберігали би майбутнє, схильні хитатися між 
опором та поступками радше, ніж мужньо обрати якусь партію (Лю- 
довік XVI спроможний більше очолити свої війська, тільки повівши за 
собою ультра чи прихильників компромісу) — революції, либонь, зали
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шаться невіддільними від суспільств. Надто часто керівний клас зрад
жує спільноту, за яку він несе турботу, відмовляється розуміти вимоги 
нових часів. Реформатори доби Меїжі, Кемаль Ататюрк прогнали 
керівний клас на схилі віку, щоб оновити політичний і соціальний поря
док. Вони не змогли б виконати своє завдання за такий короткий 
термін, якби не розгромили опозицію й не накинули, застосувавши си
лу, концепцію, яку більшість нації, очевидячки, відкинула б. Уряди, які 
відкидають традицію й законність, щоб оновити свою країну, не всі є 
тиранами. Петро великий, імператор Японії були законними монарха
ми, коли вони виконали завдання, яке можна порівняти із завданням 
Кемаля Ататюрка і почасти із завданням більшовиків.

Параліч держави, виснаження еліти, анахронізм інституцій іноді 
роблять неминучим, іноді бажаним звертання до насильства менши
ни. Розумна людина, особливо ліва, мусила б віддавати перевагу тера
певтичному лікуванню перед хірургією та реформам перед рево
люцією, як вона повинна віддавати перевагу мирові перед війною й де
мократії перед деспотизмом. Революційне насильство може видатися 
їй іноді акомпанементом або необхідною умовою змін, що відповіда
ють її ідеалові. Воно не могло б бути для неї якимось добром самим 
собою.

Досвід, який іноді виправдовує звертання до тиранії, показує також 
розбіжність між нестабільністю влади й перетворенням суспільного 
порядку. Франція XIX ст. пережила більше революцій, але зазнала еко
номічної еволюції менш швидкої, аніж Велика Британія. Превост-Па- 
радоль жалкував століття тому, що Франція час від часу дорого плати
ла за розкіш революції, але була нездатна здійснити реформи, з приво
ду яких доходили згоди найкращі голови. Нині слово «революція» ста
ло модним — і країна буцімто скотилася в западину.

Сполучені Штати, навпаки, зберегли впродовж майже двох століть 
недоторканою конституцію. Вони поступово, з плином часу надавали 
їй майже священного престижу. Проте американське суспільство не 
переставало перебувати в постійній і швидкій трансформації. Еко
номічний поступ, соціальна водоверть сплелися в рамках конститу
ційної структури, не сколихнувши їх. Сільськогосподарські республіки 
стали найбільшою в світі індустріальною потугою, без законних ва
кацій.

Мабуть, колоніальні цивілізації підпорядковуються іншим законам, 
аніж цивілізації, що вийшли з довгої історії, на вузькому ґрунті. Кон
ституційна нестабільність є не меншою ознакою її недуги, як і здоро
в’я. Суспільні порядки, що є жертвами народних повстань чи держав
них переворотів, свідчать своїм падінням не про моральні вади — вони 
часто-густо більш гуманні, ніж суспільні порядки переможців, — а про 
політичні помилки. Вони були нездатні чи то поступитися місцем пе
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ред опозиціонерами, чи то подолати опір консерваторів, чи то відкри
ти перспективу реформам, спроможним заспокоїти незадоволенихабо 
погамувати честолюбних. Суспільні порядки, такі, які склалися у Ве
ликій Британії чи Сполучених Штатах, які спричинилися до пришвид
шення історії, показали найвищу чесноту, створену водночас із стій
кості й гнучкості. Вони врятували традицію, оновивши її.

Передовий інтелектуал напевне припустив би, що численні дер
жавні перевороти в країнах Південної Америки є симптомом кризи та 
якоюсь карикатурою проґресистського духу. Може, він зізнався б, але 
не без огиди, що конституційна тривалість від XVIII ст. була для Вели
кої Британії чи Сполучених Штатів добрим набутком. Він залюбки 
визнав би, що захоплення влади фашизмом чи націонал-соціалізмом 
доводить, що одні й ті самі засоби — насильство, всесилля однієї партії
— не є добрими самі собою, але можуть бути застосованими з жахли
вою метою. Він підтримав би сподівання чи волю якоїсь революції, 
тільки справжньої, яка не переслідувала б мету замінити одну владу 
іншою, а повалити чи принаймні зробити гуманними всі види влади.

На жаль, досвід не показує прикладу революції, яка б відповідала 
марксистському пророцтву чи гуманітарним сподіванням. Революції, 
які не зазнали поразки, належать до вже поміченого виду: перша 
російська революція, тобто лютнева, означає падіння династії, підто- 

. ченої суперечностями між традиційним абсолютизмом та поступом 
ідей, підточеної також бездарністю царя та наслідками нескінченної 
війни, друга російська революція, тобто листопадова, є захопленням 
влади партією рішучої меншини, озброєної завдяки дезорганізації дер
жави та й прагненню народу до миру. Робітничий клас, малочисель- 
ний, узяв важливу участь особливо в другій революції; в громадянській 
війні вороже ставлення селян до контрреволюціонерів, либонь, стало 
виріїпальним. У Китаї ж робітничий клас, відносно ще менш чисель
ний, не поставив комуністичній партії надто багато членів. Ця партія: 
вкорінилася в селах, набрала там солдатів, приготувала там свої пере
моги: інтелектуали набагато більше, ніж заводські робітники, постави
ли фахівців. Процесія соціальних класів, що несуть по черзі смолоскип,
— це тільки історична вигадка, розрахована на дітей.

Революція марксистського типу не відбулася, бо та сама концепція 
в неї була міфічна: ні розвиток продуктивних сил, ні дозрівання 
робітничого класу не готують повалення капіталізму трудящими, які 
усвідомлюють своє покликання. Революції, які посилаються на проле
таріат, як усі минулі революції, означають жорстоку заміну однієї еліти 
іншою. Вони не мають ніякого характеру, що дозволяє вітати їх, як ме
ту доісторичного періоду.
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Зваби революції

, Велика революція належить у Франції до національної спадщини. 
Французи люблять слово «революція», бо вони створюють собі ілю
зію, буцімто продовжують чи відтворюють минулу велич.

Письменник1, який воскрешає в пам’яті «християнську й соціаліс
тичну революцію», що наступного ж дня вже не була визволенням, 
уникає доказу й уточнення. Вираз збуджує емоції, він викликає спогади 
чи мрії: ніщо не змогло б це визначити.

1 Франсуа Моріак.

Здійснена реформа змінює кожну річ. Революція видається спро
можною змінити все, оскільки ніхто не знає, що вона змінить) Для інте
лектуала, котрий дошукується в політиці якоїсь розваги, предмета віри 
чи теми спекуляцій, реформа є нудьгою, а революція пожвавленням. 
Перша — річ прозова, а друга — поетична, одна видається справою 
функціонерів, а друга — справою народу, налаштованого проти експлу
ататорів. Революція зупиняє усталений порядок і спонукає повірити, 
що нарешті все можливе. Напівреволюція 1944 року залишила тим, хто 
її пережив (з доброго боку барикади), ностальгію про час, сповнений 
сподівань. Жалкують за ліричною ілюзією, вагаються її критикувати. 
Інші — люди, нещасливі випадки, Радянський Союз чи Сполучені Шта
ти — відповідальні за розчарування.

Залюблений в ідеї і байдужий до інституцій, нещадний критик при
ватного життя, але бунтівний у політиці, з розважливою обережністю, 
француз переважно революціонер на словах і консерватор у діях. Але 
міф про революцію не обмежується Францією та французькими інте
лектуалами. Мені здається, що він черпає вигоду з численних автори
тетів, частіше запозичених, ніж справжніх.

Насамперед він почерпнув вигоду з авторитету естетичного мо
дернізму. Митець виступає проти обивателя, марксист — проти буржу
азії. Вони могли вважати себе солідарними в одній і тій самій боротьбі 
проти одного й того самого ворога. Мистецький і політичний аван
гарди іноді мріяли про одну боротьбу, спільно ведену з метою одного 
й того самого визволення.

Справді, в останньому столітті об’єднання двох авангардів не було 
частішим, аніж розлучення. Жодна з великих літературних шкіл не бу
ла пов’язана, як така, з лівою політикою. Віктор Гюґо, обтяжений літа
ми й славою, завершує свій шлях офіційним співцем демократії; він 
оспівав колись повергнуте минуле й ніколи не був революціонером у 
сучасному значенні цього терміна. Серед найбільших письменників де
які були реакціонерами (Бальзак), інші по суті консерваторами (Фло- 
бер). «Проклятий поет» був не меншим революціонером. Імпресіоніс
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ти в полоні академізму й не думали навести соціальний порядок і на
малювати голубів для прихильників великого вечора.

Зі свого боку, соціалісти, теоретики або активісти, не завжди приєд
нувалися до системи цінностей літературного чи мистецького аван
гарду. Леон Блюм дивився впродовж років, може, навіть ціле своє жит
тя, на Порто-Ріш, як на одного з найбільших письменників нашого ча
су. В журналі «Ревю бланш», літературному авангарді, він сам-один 
схилявся до партії революції. Творець наукового соціалізму мав у ца
рині мистецтва класичний смак.

Це, здається мені, наступного дня Першої світової війни зав’я
зується спілка двох авангардів, сюрреалізм якої був у Франції симво
лом. У Німеччині літературні кав’ярні, театри оригінальних пошуків 
творчості мали частини, пов’язані з крайніми лівими, часто з більшо
визмом. Викривали єдиним голосом мистецьку угоду, етичний кон
формізм, тиранію грошей. Нарікали на християнський порядок так са
мо, як і на капіталістичний. Це зібрання недовго тривало.

Через десять років після російської революції віддали в жертву 
архітекторів-модерністів оновленню неокласичного стилю, і я ще чую, 
як Жан-Рішар Блок з переконаністю заявляє, що повернення до колон 
означає, а це правда, повернення до мистецького відступу, але цілком 
напевне до діалектичного поступу. Найкращі літературні чи мистецькі 
авангардисти в Радянському -Союзі були знищені до 1939 року. Живо
пис було поставлено в один ряд Салону французьких митців п’ятдеся
тирічної давності, музиканти мусили каятися й виступати із самокри
тикою. Тридцять п’ять років тому розхвалювали Радянський Союз за 
відвагу, яку показали кіномитці, поети чи режисери; сьогодні на Заході 
переглядають героїв модерного мистецтва — включаючи тих, кого бу
ло приречено на злидні через нерозуміння публіки — і викривають на 
батьківщині революції вогнище реакційної ортодоксії.

Крім того, Араґон перейшов від сюрреалізму до комунізму й став 
найдисциплінованішим членом, готовим байдуже «освинячити» чи 
«оспівати» французьку армію. Бретон залишився вірним своїй юності 
й тотальній революції. Обернувшись у академізм та буржуазні 
цінності, Радянський Союз розсіяв невиразність між визволенням духу 
та всесиллям партії. Але за який історичний рух зачепитися, коли дві 
«реакції» нібито протистоять одна одній? Письменник за таких обста
вин приречений на самотність або на сектантство. Маляр має змогу 
вступити до партії і не знати соціалістичного реалізму.

Спілка двох авангардів народилася з непорозуміння та виняткових 
обставин. Зі страху перед конформізмом митці приєднуються до партії 
усіх бунтів, але переможці рідко користають з перемоги. Керівний 
клас, який прилаштовується в суспільстві, яке вийшло з якогось по
трясіння, жадібно прагне стабільності й пошани. Він любить колони, 
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справжній чи фальшивий класицизм. Було відкрито схожість між пога
ним смаком переможної буржуазії та поганим смаком сьогоднішньої 
радянської буржуазії, та й та пишалася своїм матеріальним успіхом. 
Покоління капіталістів чи менеджерів, які пройшли етап первісної 
індустріалізації, рекламує солідні меблі та імпозантні фасади. Ста
лінський персонал пояснює також крайні форми, що їх набув у Радянсь
кому Союзі обскурантизм.

Радянський Союз відкриє, може, через кілька років чи десятиріч 
вільну царину для досліджень паризької школи. Тимчасово він викри
ває занепадницьке й розпусне мистецтво, яке паплюжив Гітлер. Ли
бонь, справжньою новинкою є випадок з Фужероном: розчулений полі
тичною милістю, один із мистецьких авангардистів силкується створи
ти якийсь академізм, що відповідає його вірі.

«Престиж морального нонконформізму» народжується з того само
го непорозуміння. Якась частина літературної богеми почувала себе 
пов’язаною з акцією крайньої лівиці; соціалістичні борці відкидали бур
жуазне лицемірство. Наприкінці минулого століття анархічні кон
цепції — вільне кохання, право на аборт — знайшли поширення в полі
тично прогресивних середовищах. Така-то пара брала на себе почес
ний обов’язок не з’являтися перед цивільною владою і термін «подру
га» звучав ліпше, ніж термін «жінка» чи «дружина», який заздалегідь 
відгонив своїм буржуазним душком.

«Ми змінили все це». Одруження, родинні чесноти перебільшені на 
батьківщині революції, розлучення й аборти залишаються законними 
за деяких обставин, але офіційна пропаганда поборює їх, нагадує інди
відуумам, що вони мусять підпорядковувати свої утіхи чи свої при
страсті інтересові, який їх перевищує, інтересові самого суспільства. 
Традиції не могли б вимагати більше.

Історики багато разів констатували схильність революціонерів до 
чесноти, спільної з чеснотою пуританів і якобінців. Ця схильність ха
рактеризує різновид оптимістичних революціонерів, які вимагають від 
інших їхньої власної чистоти. Більшовики також залюбки паплюжать 
розпусників. Розпусник підозрілий у ’їхніх очах, але не тому, що він не 
знає прийнятих правил, а тому, що він піддається ґанджу, що надто ба
гато присвячує часу й сил незначущій діяльності.

Відтворення родини — це зовсім інше явище. Воно означає повер
нення до щоденного життя, коли розвіється наслання політики. Інсти
туції родини проходять найчастіше через водоверті в державі чи су
спільстві. Похитнуті падінням колишнього порядку вони відбудову
ються в міру того, як триває новий порядок і переможна еліта набирає 
віри сама в себе й у майбутнє. Розрив іноді залишає спадщину визво
лення. В Європі авторитарна структура родини була почасти історич
но пов’язана з авторитарною структурою держави. Та сама філософія 
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примушує визнати за громадянином право голосу й право на щастя. 
Хоч яким було б майбутнє комунізму в Китаї, велика родина там не 
існуватиме такою, якою вона була упродовж століть. Визволення 
жінки в Китаї є, очевидячки, остаточним досягненням.

Критика умовної моральності послужила об’єднувальною рисою 
між політичним і літературним' аванґардом, атеїзм, здається, пов’язав 
метафізику бунту в політиці революції. Тут іще, як мені здається, ця 
остання користає із запозиченого престижу; її звинувачують задля не
обхідного досягнення гуманізму.

Марксизм розвинувся з критики релігії, яку Маркс почерпнув у 
Фейербаха. Людина відчужується, бачачи в Богові досконалості, яких 
вона прагне. Бог, далеко не будучи творцем людства, є сам тільки ідо
лом уяви. Чому ця критика неодмінно досягає революційного імпера
тиву?

Революція не плутається з сутністю дії, вона є тільки її моделлю. 
Всяка дія насправді є запереченням даного, але в цьому розумінні ре
форма не є менше дією, ніж революція. Події 1789 року навіяли Геґелю 
теми того, що стало революційним міфом: насильство на службі в ро
зуму. Але принаймні, якщо не надають боротьбі між класами якоїсь 
цінності самої собою, спроба відкинути пережитки й збудувати якесь 
місто, що відповідало би нормам духу, не вимагає раптового розриву 
громадянської війни. Революція не є ні фатальністю, ні покликанням, 
вона засіб.

У самому марксизмі знаходимо три різні концепції революції: 
бланкістська концепція, тобто концепція захоплення влади невеликим 
гуртом озброєних людей, які, ставши господарями держави, перетво
рюють інституції; еволюційна концепція: майбутнє суспільство повин
но визріти всередині теперішнього суспільства, перш ніж настане оста
точна й рятівна криза; нарешті, концепція, яка стала концепцією 
постійної революції: робітнича партія здійснює шляхом перегину 
постійний тиск на буржуазні партії; вона використовує реформи, з яки
ми згоджуються ці останні, щоб підірвати капіталістичний порядок і 
приготувати водночас свою перемогу й прихід соціалізму. Ці три кон
цепції залишають потребу насильства, але друга, найменше узгоджена 
з темпераментом Маркса й найліпше узгоджена марксистською 
соціологією, відсилає до якогось невизначеного майбутнього момент 
розриву.
’ У кожну добу кожне конкретно розглядуване суспільство виказує 
відмінні вікові елементи і стилі, що їх легко оголосили би несумісни
ми. Монархія, парламент, профспілки, безкоштовна охорона здоров’я, 
військова повинність, національні товариства вугільних шахт, Роял 
Неві, співіснували в сучасній Великій Британії. Якби історичні режими 
збігалися з сутністю, що її ми їм надаємо, то, либонь, революція була б 
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неминучою, щоб проходити від одного до іншого. Від недосконалого 
капіталізму до якогось приблизного соціалізму, від аристократичного 
й буржуазного парламентаризму до асамблей, де засідають проф
спілки та масові партії, переходу не існує в теорії, за що вбиваються 
люди. Все вирішують обставини.

Історичний гуманізм — людина в пошуках самої себе впродовж 
зміни суспільних порядків та імперій — приводить до культу революції 
тільки шляхом догматичної плутанини між постійними прагненнями 
та певного технікою дії. Вибір методів випливає не з філософського 
розмірковування, а з досвіду та мудрості, якщо тільки боротьба класів 
не муситиме нагромаджувати трупи, щоб виконати свою функцію в 
історії. Чому примирення всіх людей мало б випливати з перемоги од- 
ного-єдиного класу?

Маркс дотримувався атеїзму в революції за посередництвом 
діалектики історії. Багато інтелектуалів, які нічого не хочуть знати про 
діалектику, йдуть також з атеїзму в революцію, не тому', що ця остан
ня обіцяє примирити людей чи розв’язати таємницю історії, а тому, що 
вона знищує посередній чи огидний світ. Між літературним і політич
ним авангардами грає змова ненависті супроти встановленого поряд
ку чи безладу. Революція має вигоду з престижу Бунту.

Слово «бунт», як і слово «нігілізм» перебуває в моді. Його вжива
ють настільки залюбки, наскільки більше не знають, шо достеменно 
воно означає. Запитують себе, чи більшість письменників не підписа
лася б під висловом Андре Мальро: «Саме в звинуваченні життя міс
титься основна гідність думки, і кожна думка, яка реально виправдовує 
всесвіт, зневажається, тільки-но вона стає чимось відмінним від надії». 
У XX ст. куди легше засуджувати світ, аніж його виправдовувати.

Метафізика, бунт заперечують існування Бога, підвалини, що їх 
релігія чи спіритуалізм надає цінностям або моралі. Вона викриває аб
сурдність світу й життя. Історично бунт звинувачує суспільство як таке 
або теперішнє суспільство. Одне часто приводить до іншого, ні одне ні 
друге не веде неминуче до революції чи до цінностей, що їх претендує 
втілити революційна справа.

Той, хто викриває долю, яка відводить людям світ, позбавлений 
значення, приєднується до революціонерів, бо обурення чи ненависть 
підносить її над будь-яким іншим міркуванням, бо тільки деструкція 
вкрай заспокоює розпачливу свідомість. Але також логічно він розвіє 
ілюзії, поширені оптимістами, які, невиправні, наполегливо візьмуть
ся поборювати соціальні симптоми людського нещастя, щоб не 
виміряти безодню. Такий бунтар бачить у самій дії досягнення такої 
долі без мети, такий самий інший бачить лише негідну розвагу, спробу 
людини сховати від самої себе марноту свого становища. Партія рево
люції, що сьогодні тріумфує, гнітить своїм презирством наступні по
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коління Кіркеґора, Ніцше чи Кафки, свідків буржуазії, яка не втіша
ється смертю Бога, бо вона усвідомлює свою власну смерть. Рево
люціонер, не бунтар, має значну перевагу й значення: історичне май
бутнє.

Щоправда, бунтарі повстають супроти встановленого порядку. Во
ни бачать тільки умовності чи лицемірство в більшості суспільних за
борон чи наказів. Але деякі з них не менше утверджують цінності, за
звичай прийняті їхнім середовищем, тимчасом як інші бунтують про
ти своєї доби, але не проти Бога чи Долі. Російські нігілісти всередині 
минулого століття в ім’я матеріалізму та еґоїзму, справді, приєдну
ються до буржуазного й соціалістичного руху. Ніцше й Бернанос, цей 
останній вірячи, а той перший проголошуючи смерть Бога, справді є 
нонконформістами. Обидва — один в ім’я якогось передчуваного май
бутнього, другий, посилаючись на ідеалізований образ Давнього По
рядку, — кажуть «ні» демократії, соціалізмові, порядкові мас. Вони во
рожі чи байдужі до зростання рівня життя, до узагальнення дрібної бур
жуазії, до технічного поступу. Вони відчувають огиду до вульгарності, 
до ницості, що їх поширює виборча й парламентська практика. Берна
нос метав свою лайку проти язичницької держави, Левіатан базікав.

Після поразки фашизму більшість інтелектуалів революції засвідчу
ють про бездоганний конформізм. Вони не поривають з цінностями 
суспільств, що їх засуджують. Французькі колонії в Алжирі, корсикан
ські функціонери в Тунісі не практикують шанобливе ставлення до 
тубільця й не думають про рівність рас. Але жоден правий інтелекту
ал у Франції не наважився б розгорнути якусь філософію колоніалізму, 
не більше, ніж який-небудь російський інтелектуал не розгортає те
орію про концентраційні табори. Прихильники Гітлера, Муссоліні чи 
Франко викликали обурення, бо вони відмовлялися поклонятися перед 
сучасними ідеями, демократією, рівноправністю людей, класів та рас, 
економічним поступом, гуманізмом і пацифізмом. Революціонери 
1950 року нагонять страх, але ніколи не вчиняють скандалу.

Сьогодні нема жодного християнина, ба навіть реакційного, який 
би наважився сказати чи подумати, що рівень життя мас не має значен
ня. Так званим лівим християнином є менше той, який виказує відвагу 
чи свободу, ніж той, хто згодився засвоїти якомога більшу дозу ідей, 
поширених у мирському середовищі. Зрештою, християнський «про
гресивний діяч» підтримає зміну суспільного порядку чи поліпшення 
матеріального стану людей, такого необхідного в поширенні христи
янської істини. Послання Сімони Вайль не ліве, воно нонконформіст
ське, воно нагадує істини, які більше не звикли чути.

Марно шукали би в сучасній Франції дві несумісні філософії, як 
філософії даного порядку та раціоналізму. Сьогоднішні фронтовики — 
відкинувши фашистських недобитків — є ворожими братами. Соціа
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лізм черпає головні ідеї з віку буржуазії: панування природних сил, пі
клування, що переважає комфорт і безпеку всіх, відмова від нерівності 
раси й стану, релігія — приватна справа. Можливо, радянське 
суспільство втягує в глибину систему цінностей, що протистоїть сис
темі західних цінностей: недвозначно ці два світи дорікають взаємно 
один одному в порушенні їхніх спільних цінностей. Боротьба думок з 
приводу способу власності й планування розкриває менше цілі, ніж 
техніку.

Бунтарі чи нігілісти докоряють сучасним людям у тому, що одні з 
них є тими, якими вони хочуть бути, а інші не є вірними самі собі. Другі 
сьогодні більш численні, ніж перші. Найгарячіша полеміка розгор
тається не між одними й іншими, а між інтелектуалами, згодними в 
основному. Щоб паплюжити один одного, їм непотрібно протистояти 
один одному в питанні мети, достатньо, щоб вони різнилися з приво
ду священного слова: революція.

Бунт і революція

Обмін листами чи статтями між Альбером Камю, Жаном-Полем 
Сартром та Франсісом Жансоном1 негайно набув характеру знамени
тої сварки. Ми не претендуватимемо відзначитися чи заперечити по
милки, ми намагаємося збагнути стан революційного міфу в свідо
мості великих письменників упродовж VII року холодної війни.

1 Де? 'Іетрх тосіетеї. — Серпень. — 1952 № 82.

Метафізичні позиції співрозмовників близькі. Бог помер і всесвіт не 
дає людській авантурі жодного сенсу. Безперечно, аналіз нашого ста
новища не в творі «Буття і ніщо», не таке, яким воно є в «Міфі про 
Сізіфа» чи в «Чумі» (тому ж ці книги незрівнянні). Але та сама воля до 
правдивості, та сама відмова від ілюзій чи хитрощів, те саме зіткнен
ня світу, своєрідний активний стоїцизм утверджується в зовсім різних 
стилях. Позиція Сартра щодо останніх проблем і позиція Камю не по
винні зіштовхуватися між собою.

Коли вони беруться висловлювати своє схвалення й своє несхва
лення — останнє куди частіше, ніж те перше, — вони відкривають ті 
самі цінності. Всі вони людинолюбні, прагнуть пом’якшити страждан
ня, звільнити пригнічених; борються з колоніалізмом, фашизмом, 
капіталізмом. Коли йдеться про Іспанію, Алжир чи В’єтнам, Камю не 
вчинив жодного злочину проти прогресивної доктрини. Коли Іспанія 
вступила до ЮНЕСКО, він написав чудового листа з протестом. 
Вступ Радянського Союзу чи сов’єтизованої Чехословаччини залишає 
його мовчазним. Він також належить переважно до добромисної 
лівиці.
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Якщо тільки його думка глибоко не змінилася після написання 
«Буття і ніщо», Сартр не тлумачить історію як становлення духу. Він 
не надає революції, хоч би якою вона була, онтологічного значення. 
Безкласове суспільство не розв’яже таємниці нашого призначення, во
но не примирить ні суть, ні існування, ні людей між собою. Екзис
тенціалізм Сартра виключає віру в історичну сукупність. Кожен пори
нув в історію і вибирає свій план і своїх товаришів, ризикуючи помили
тися. Камю легко пристав би на такі пропозиції.

Чому розрив? Він, здається, має за походження єдине питання, з 
приводу якого в західному світі брати, товариші, друзі розлучаються 
назавжди: яку позицію зайняти щодо Радянського Союзу й комунізму? 
Діалог набуває патетичної інтенсивності не тоді, коли одні співрозмов
ники подали заяви про вступ до партії, а інші відмовилися від вступу до 
партії Леніна, Сталіна чи Маленкова. Достатньо, що некомуністи, інші 
антикомуністи виправдовують в інший спосіб свою відмову вступити 
до партії, що одні називають себе некомуністами, інші — антико- 
муністами, що одні засуджували Леніна, так само як і Сталіна, що інші 
зберігали свою суворість до цього останнього, аби люди, які по той бік 
залізної завіси будуть разом ліквідовані, вважали себе неспокутними 
ворогами.

У добу полеміки Жан-Поль Сартр ще не здійснив подорожі ні до 
В’єтнаму, ні до Москви. Він міг іще написати: «І якщо я підводний чо
вен, склеп, ганебний симпатизант, то звідки ви взяли, що саме мене 
вони ненавидять, а не вас? Але не будемо хвалитися ненавистю, яку 
ми викликаємо. Скажу вам відверто, що я глибоко шкодую з приводу 
цієї ворожості, іноді доходимо до того, що заздримо вам за ту глибо
ку байдужість, яку вони виявляють до вас»1. Він зовсім не заперечує 
жорстокості радянського режиму, концентраційних таборів. Час «Де
мократичного революційного зібрання», час відмови двох блоків і зу
силля накреслити третій шлях ще далеко не були завершені. Камю ви
кривав не менш відверто, ніж Сартр, колоніальні утиски чи ганьбу 
«франкізму». Обидва вони, вільні від будь-якого примикання засуджу
ють тут і там усе, що, на їхній погляд, заслуговує бути засудженим. У 
чому різниця? Грубо кажучи, відповідь була б така; 'з крайньому разі 
Камю обрав би радше Захід, а Сартр — Схід* 2. Кажучи пишномовними 
словами, на рівні політичної думки Сартр закидає Камю, що той при
хиляється спиною сам до себе в запереченні: «Ви тавруєте європейсь
кий пролетаріат, бо він публічно не виявив свого докору советам, але 
ви тавруєте також уряди Європи, бо вони допустили Іспанію до ЮНЕ
СКО; у цьому разі я бачу лише один вихід для вас: острови Галапагос».

ЧЬИ. р. 341.
2 Звісно, за умови життя на Заході.
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Припустімо, що прагнення утримувати рівновагу й викривати з такою 
самою суворістю несправедливість, яка, справді, не є відсутньою в 
жодному з двох світів, не виходить ні на жодну властиво політичну 
акцію. Камю не є політичним діячем, Сартр тим більше, обидва пра
цюють пером. Яким випливає рішення зі зміни на островах Ґалапаґос 
після закінчення РДР? «Що мені особисто здається, навпаки, так це 
те, що єдиний спосіб прийти на допомогу7 тамтешнім рабам, це висту
пити на боці тутешніх рабів».

Це розмірковування є достоту розмірковуванням реакціонерів чи 
пацифістів у Франції між 1933 та 1939 роками, які закидали лівим 
політикам, які видавали численні маніфести й збирали публічні збори 
на захист переслідуваних євреїв. «Займайтеся своїми справами, — за
являли вони, — і підмітайте перед своїми дверима. Найліпший спосіб 
прийти на допомогу жертвам III райху — це пом’якшити страждання 
жертв кризи, колоніалізму чи імперіалізму. Справді, це розмірковуван
ня фальшиве. Ні III райх, ні Радянський Союз не є абсолютно байдужи
ми до громадської думки за рубежем. Протести єврейських організацій 
у світі, очевидячки, вплинули на сповільнення антисіоністської та ан- 
тикосмополітичної кампаній, під прикриттям яких євреї по той бік 
залізної завіси знову переслідувалися. Розгорнута в Європі чи Азії про
паганда проти сеґреґації в Сполучених Штатах допомагає тим, хто 
силкується поліпшити становище неґрів і надати їм рівність у правах, 
обіцяних Конституцією.

Облишмо практичні наслідки цих двох позицій. Чому різниця з оче
видними відтінками збурює таку пристрасть? Сартр і Камю, ні той ні 
той, не є комуністами чи прихильниками Атлантичного блоку; обидва 
вони визнають існування беззаконня в обох таборах. Камю хоче викри
ти ті й ті, Сартр хоче викрити лише перші, із західного боку, не запере
чуючи реальність інших. Цілком напевне, очевидний відтінок, який 
звинувачує цілу філософію.

Камю ненавидить лише ті чи ті аспекти радянської дійсності. Ко
муністичний режим видається йому цілковитою тиранією, натхненною 
й виправданою цілою філософією. Він докоряє революціонерам у тому, 
що вони заперечують будь-яку вічну цінність, будь-яку мораль, що підно
ситься над боротьбою класів і розмаїттям епох, він звинувачує ’їх у тому, 
що вони приносять у жертву живих людей якомусь абсолюту, якомусь 
кінцеві історії, поняття якого суперечливе і, в усякому разі, несумісне з 
екзистенціалізмом. Хоч одне не заперечує, а друге викриває концент
раційні табори, це не має ніякої ваги, якщо цей останній не надасть 
своєму викриттю сенсу розриву з революційним «планом», тимчасом як 
інший відновиться порвати з «планом», до якого він не прилучається.

У «Бунтівній людині» Камю аналізував ідеологічну еволюцію від 
Геґеля до Маркса й Леніна, за винятком деяких передбачень, що є в 
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творах Маркса, і плину подій. Аналіз не приносив нічого такого, чого 
не можна було б легко знайти деінде, але він був із багатьох поглядів 
вельми спірним. Книжка Камю і ще більше лист директору «Тан мо
дерн» були вразливі. У книжці головні рядки аргументації губляться в 
низці досліджень, погано зв’язаних одні з одними, стиль письма й тон 
мораліста не дозволяють дотриматися філософської пунктуальності. 
Лист претендував замкнути екзистенціалістів у надто вузьких альтер
нативах. Сартр може відповісти, що марксизм не вичерпується в яко
мусь пророцтві й методі, а має в собі також певну філософію, попри 
все Камю не ставив менше вирішальних запитань, на які Сартр і Жан- 
сон насилу відповідають.

— Так чи ні, — запитував він, — ви визнаєте в радянському режимі 
втілення революційного «плану»?

Тож відповідь Френсіса Жансона водночас чітка й ніякова: «не су
б’єктивна суперечність заважає мені чітко висловитися про сталінізм, 
а фактична складність, що, як мені здається, може сформулюватися в 
такий спосіб: сталінський рух у світі не здається нам справді рево
люційним, але він єдиний претендує бути революційним і збирає, особ

ливо в нас, велику більшість пролетаріату; отож ми водночас проти 
нього, позаяк критикуємо його методи, і за нього, бо не знаємо, чи 
справжня революція не є химерою, якщо непотрібно справді, аби рево
люційний захід пройшов спершу саме цим шляхом, перш ніж утверди
ти якийсь гуманніший суспільний порядок і якщо недосконалості цьо
го заходу не є в теперішньому контексті, зрештою, не відповідають йо
го чистому й простому занепаду духу»1. Не видно, щоб Камю бажав 
«чистого і простого занепаду заходу» (якщо припустити, що ця форму
ла має якийсь сенс). Це зізнання в необізнаності похвальне, але воно 
дивує, коли виходити з погляду заанґажованого філософа. Дія в історії 
вимагає, щоб зважувалися, не знаючи, чи принаймні утверджували в 
ухвалі більше того, що знають. Будь-яка дія всередині XX ст. припус
кає і призводить прийняття позиції щодо радянської затії. Уникати 
цього зайняття позиції — це уникати рабства історичного існування, 
коли навіть посилаються на Історію.

1 ІЬісі., р. 378.

Єдиним виправданням, писав Камю, захоплення влади, колек
тивізації, терору, тоталітарної держави, збудованої в ім’я революції, 
була б певність підпорядкуватися потребі й пришвидшити здійснення 
кінця Історії. Тож екзистенціалісти не змогли б згодитися з такою по
требою, ні повірити в кінець Історії. На що Сартр відповідає: «Чи 
Історія має якийсь сенс, запитуєте ви, чи має вона кінець? Для мене це 
запитання не має сенсу, бо Історія поза людьми, що її творять, —, 
тільки абстрактне й непохитне поняття, про яке не можна сказати, ні 
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що вона має кінець, ні що вона його не має, а проблема полягає не в 
тому, щоб знати її кінець, а щоб його дати їй... 'Не дискутують з при
воду того, є чи нема в Історії високих цінностей: просто завважують, 
що коли є, вони виказують себе через людські дії, які є, за визначенням, 
історичними... І Маркс ніколи не казав, що нібито Історія має якийсь 
кінець: як він міг це сказати? Однаково, що сказати: якогось дня люди
на буде без мети. Він говорив лише про кінець доісторичного періоду, 
тобто про мету, якої буде досягнуто всередині самої Історії й перевер
шено як усі цілі». Цій відповіді бракує, і Сартр знає це ліпше, ніж будь- 
хто, малої дещиці правил чесної дискусії. Нема сумніву, що ми надаємо 
певного сенсу Історії своєю діяльністю, але як збагнути цей сенс, якщо 
ми нездатні визначити загальні цінності чи зрозуміти сукупність? Чи 
рішення, яке не належить ні до вічних норм, ні до історичного підсум
ку не є самочинним і не залишає людей та класи у стані війни, що й не
ма змоги, навіть після удару, пробитися між бійцями?

Геґель стверджував паралелізм між діалектикою понять та просу
вання імперій і режимів, Маркс проголошував шляхом безкласового 
суспільства розв’язання загадки Історії. Сартр не може й не хоче підхо
пити в онтологічному плані поняття кінця Історії, пов’язаної з абсо
лютним духом. Але він впроваджує в неї в політичному плані еквіва
лент. Тож якщо є кінець доісторичного періоду, соціалістична рево
люція повинна становити собою особливу своєрідність стосовно мину
лого, позначити розрив у плині часу, зміну суспільств.

Сартр запозичає, каже він нам, у марксизму, разом з пророцтвом і 
методом деякі властиво філософські істини. Ці істини, що з’являють
ся в текстах молодого Маркса, видаються мені переважно критикою 
формальної демократії, аналізом відчуження і утвердженням негайно
го повалення головного порядку. Ця філософія потенційно має в собі 
пророцтво: революція пролетарів буде зовсім іншою, ніж революції 
минулого, тільки вона обіцяє гуманізацію спільнот. Ця крихка версія 
пророцтва не є, як вульгарна версія, яка розрахована на зосередження 
підприємств та зубожіння мас, спростована подіями останнього сто
ліття. Але вона залишається абстрактною,' формальною, невизначе- 
ною. В якому розумінні захоплення влади якоюсь партією означає 
кінець доісторичного періоду?

Кажучи коротко й грубо, думці Камю бракує, либонь, новизни. В тих 
точках, де вона підхоплює гнів «Тан модерн», вона видається баналь
ною й розважливою. Якщо бунт розкриває нам солідарність з нещас
ливцями та вимогами співчуття, революціонери сталінського типу, 
справді, виказують бунтівничий дух. Бувши певними, що вони корять
ся законам історії і діють в ім’я мети водночас неминучої і доб
родійної, вони стають у свою чергу без поганого наміру катами й тира
нами.
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З цього міркування не можна було б почерпнути жодного правила 
дії, але критика історичного фанатизму підштовхує нас обрати залеж
но від численних обставин, згідно з імовірністю й досвідом. Сканди
навський соціалізм не є загальним взірцем і не претендує ним бути. 
Такі поняття, як покликання пролетаріату, нове захоплення відчужено
го майна, революція, свідчать цілком напевне більше, ніж претензія: 
боюсь, що вони не зроблять ще такі послуги, щоб зорієнтуватися у світі 
XX ст.

За межами Франції та бульвару Сен-Жермен-де-Пре така полеміка 
була б насилу зрозумілою. Ні інтелектуальні умови, ні соціальні умо
ви цієї полеміки не є наявні ні у Великій Британії, ні в Сполучених 
Штатах, де дискутують без великої пристрасті про соціологію чи еко
номію Маркса, як обговорюють важливі твори, котрі позначають ета
пи науки. Тут байдужі до філософії Маркса, так само до філософії мо
лодості, як і до філософії зрілості, ще гегельянської в критиці товарів- 
фетишів, природнішої в інших текстах у творах Енгельса. З того часу, 
коли відкидають гегельянство, запитання про відповідність радян
ської революції втрачає будь-яке значення. Революціонери в ім’я пев
ної ідеології побороли певний режим. Ми достатньо знаємо про цей 
останній, щоб не бажати невизначеного широкого поняття. Ця 
відмова не примушує нас зневажливо ставитись до «простого й чис
того занепаду духу», ні боротися з пролетаріатом чи бунтом пригноб
лених.

Прилучення до нереального режиму внаслідок недосконалості ро
бить нас солідарними з несправедливістю чи з жорстокістю, від чого 
жоден час і жодна країна не були звільнені. Справжнім комуністом є 
той, хто схвалює всяку радянську дійсність в надиктованій йому мові. 
Справжнім західником є той, хто цілком схвалює в нашій цивілізації 
лише свободу, яка дозволяє критикувати цю цивілізацію і дає шанс її 
поліпшити. Приєднання фракції французьких робітників до ко
муністичної партії глибоко впливає на становище, в якому французька 
інтелігенція повинна робити свій вибір. Чи революційне пророцтво, 
проголошене століття тому молодим філософом, налаштованим про
ти сплячої Німеччини й жахів першої індустріалізації, допомагає нам 
зрозуміти становище й розважливо робити вибір? Мріяти про рево
люцію — це спосіб змінити Францію або втекти від неї?

Чи революційне французьке становище?

Чи французькі інтелектуали говорять про бажання революції — 
християнської, соціалістичної, ґоллістської, комуністичної, екзис- 
тенціалістської, бо, найчутливіші з людей до пульсу історії, вони відчу
вають наближення часу великих катаклізмів?
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Упродовж десяти років, що передували Другій світовій війні, стави
ли собі запитання. Але негайно додавали, що гітлерівська загроза за
бороняла французам не посваритися — ніщо й ніхто не міг би завади
ти їм у цьому, — але врегулювати свої сварки враз і за допомогою на
сильства. Визволення супроводилося мало не революцією, що її при
хильники й супротивники згодилися здійснити, аби провалити. 1950 
року не раз себе запитували, чи Франція з майже 50 відсотками ви- 
борців-комуністів чи ґоллістів, теоретично ворожими суспільному по
рядку, не перебувала напередодні вибуху. Через кілька років консерва
тизм видавався не так похитнутим, як підримуваним слабкими зусил
лями екстремізму чи войовничими заявами.

Франція зазнала лжереволюцій 1940-го та 1944 років, досягненням 
яких було повернення до інституцій, людей та звичаїв III Республіки. 
Поразка завадила парламентові підписати в липні 1940 року акт зре
чення. Різношерста команда — кілька перебіжчиків із республікансько
го складу затесалися між доктринерами правиці чи молодиків, що 
прагнули діяти, — спробувала запровадити авторитарний, але не то
талітарний режим. Визволення ліквідувало цю спробу й привело до 
влади іншу команду, також різношерсту за своїм людським складом та 
своїми ідеями. Ця команда подавала себе супротивницею Віші в світлі 
республіканської законності, то знову чіпляючись за останній уряд учо
рашнього режиму, то посилаючись на національну волю, вкорінену в 
рух Опору. Найчастіше вона проголошувала себе революційною в своїх 
основах і проекті: вона засновувала свою законність не на виборах, а на 
своєрідній містичній делегації — народ упізнає себе в одній людині, — 
вона претендувала оновити державу і не тільки реставрувати рес
публіку.

Революція вичерпала себе в чистці, так звані структурні реформи 
(націоналізація), які наповнювали програми Народного фронту і на
решті деякі закони (соціальне забезпечення), які продовжували попе
редню еволюцію і не вимагали перетворень. Фактично конституційні 
тексти й практика, традиція або, ліпше сказати, погані звички легко 
брали гору над несміливими спробами оновлення. Парламент і партії 
IV Республіки показали себе такими ревнивими до своїх прерогатив, 
такими ворожими до виконавчої влади, як і парламент та партії III Ре
спубліки. 1946 року партії, зокрема три великі, були звинувачені в мо
нолітності. В 1946 — 1947 роках радикали й помірковані дали бій проти 
них, скориставшись і з популярності, яку зберігав генерал де Ґолль, і з 
непопулярності — внаслідок інфляції та соціальних труднощів, що ви
пали на долю тогочасних міністрів. Сьогодні, крім комуністичної 
партії, як ніколи менш монолітній, інші партії на виборах частіше роз
колюються. Монолітність більше не була реальним злом, так само як 
чвари всередині партій не є ним сьогодні.
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За традицією, парламентська демократія визначається у Франції 
слабкістю виконавчої влади, здатністю Народних зборів не мати якусь 
волю, а підтримувати нестабільні й непослідовні уряди. Поразка й виз
волення створили шанс поламати цю традицію. Коли генерал де 
Ґолль зробив спробу створити другий шанс, він зазнав поразки. Те, що 
зовнішні події дозволили зробити, французька політика, повернута до 
свого дому, не витерпіла.

Можна твердити, що поразка Народних зборів спричинена пере
дусім тактичними помилками. Якби «визволитель» залишився при 
владі 1946 року і очолив рух проти першої конституції або ще якщо че
рез кілька місяців після його відставки він вступить у бій напередодні 
першого референдуму, перемога, здобута без нього проти соціаліст- 
сько-комуністичного блоку, була би його. Він зміг би накинути кон
ституцію, відмінну від конституції, прийнятої на другому референ
думі. Може, 1947—1948 років після муніципальних виборів, а також 
після законодавчих виборів у червні 1951 року, якби він згодився на 
об’єднання, то зміг би не отримати якоїсь безумовної ваги, а зумів би 
заснувати міністерство й запровадити реформи. Потрібна була неаби
яка незграбність, щоб досягти роздробленість 1952 року. Чи голова 
Народних зборів віддавав перевагу в глибині душі безперечній по
разці перед якимось сумнівним успіхом? Обмежена влада, яку він ні
бито отримав, дозволила б тільки вжити лише часткових, оманливих 
заходів: протест без випробування відповідальністю залишає, либонь, 
найбільші спогади.

Непорозуміння компрометувало спробу від самого початку. Поз
бувшись страху перед комунізмом, більшість виборців членів партії і 
навіть обраних ґоллістів бажали уряду аналогічного з урядом Реймона 
Пуанкаре. Лідери були честолюбніші за рядових членів. Вони відкида
ли компроміси, що їх ці останні схвалювали.

Хоч би якими були нещасливі випадки, які посприяли падінню ре
волюцій 1940-го та 1944 років, поразці Народних зборів, тріумф кон
сервативних сил пояснюється. Французи незадоволені, вони не мають 
ніякого бажання виходити на вулицю. Труднощі з продовольством, 
інфляція разом із комуністичною загрозою від 1946-го по 1948 рік особ
ливо загострили незадоволення людей. Від 1949 року маса населення 
прагнула повернутися до звичного способу життя.і'Трудящі промисло
вості здебільшого налаштовані вороже до режиму/який відмовляє їм у 
нормальному рівні життя та моральній участі в спільноті, на що вони 
претендують. Політичне оточення трудящих, вступ до комуністичної 
партії профспілкових керівників сприяють підтриманню атмосфери 
боротьби класів, не спровокувати якесь невідпорне повстання.

Революції народжуються з розпачу чи з надії частіше, ніж від невдо
волення. Тиски, яких зазнає Франція ззовні, роблять спалах ще менш 
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можливим. У парламентській грі правиця черпає користь з виборчої 
сили комуністичної партії; якби ця остання не була підпорядкована 
Москві, якби вона щиро співпрацювала з соціалістичною партією, На
родний фронт підірвав би консервативну республіку, яка зобов’язана 
своїм воскресінням за очевидним парадоксом мерзотному ворогові.

Принаймні в близькому майбутньому дві тактики, з яких мали ви
бирати революціонери — вивільнити трудящих із комуністичного по
лону, створити спільний фронт (або національний чи народний) лівиці, 
згуртованих комуністів і некомуністів, — зовсім не мають доброго 
шансу ні та, ні та. Сила комуністичної партії залежить від слабкості 
соціалістичної партії. Коли ця остання втрачає свою динаміку й 
робітничу клієнтуру, перша успішно згуртовує значну фракцію проле
таріату, обидва явища стають солідарними радше, коли одне спричи
няє, а друге діє. Як вибратися із зачарованого кола? Які показові ре
форми змогли б відірвати мільйони виборців лівиці від партії, з якою 
вони пов’язують свою надію? Сумніваються в тому, що достатньо бу
де енергійного прем’єр-міністра та економічної експансії, щоб клімат 
ураз змінився. Принаймні буде потрібен час.

Захищений «сталінізацією» від робітничого руху проти лівої рево
люції, захищений слабкістю соціалістичної партії проти нетерплячості 
реформ, французький консерватизм був захищений до теперішнього 
часу атлантичною солідарністю проти наслідків своїх власних прора- 
хунків. Від 1946-го до 1949 року американська допомога дозволила не 
вживати драконівських заходів, що їх вимагала б криза за відсутності 
зовнішньої допомоги. Інтеґрація в міжнародну систему, хоч би якою 
необхідною була вона, ризикує приглушити прагнення реформ.

Із погляду багатьох спостерігачів 1946 року (я був одним серед них), 
парламентаризм, такий, який практикує Франція, здавався дивно не- 
пристосованим до холодної війни, до комуністичного розколу, до ви
мог напівкерованої економіки. Забували про становище Франції в світі. 
Починаючи від македонської геґемонії, більше не намагалися поліп
шити афінські інституції. Частина Олександрійської чи Римської імпе
рій, славетне місто не жило більше політично.

Порівняння варте уваги лише почасти. Сполучені Штати не обдаро
вані ні талантом, ні сповнені бажання організувати свою геґемонію. В 
Європі та Африці Франція зберігає суто політичну відповідальність. 
Тож прихід до влади пана Мендес-Франса, показні рішення в Північній 
Африці спричинили американську відмову допомагати французам у 
Індокитаї. Поразка під Д’єн-Б’єн-Фу пришвидшила в парламенті па
діння уповноважених.

Як можна було б від 1930-го до 1939 року не обуритися проти слаб
кості й сліпоти тих, хто керував Францією? Напередодні війни рівень 
виробництва залишався на рівні якихось 20 відсотків нижчим за рівень 
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1929 року. Французькій армії довелося воювати майже самій 1940 ро
ку проти німецької армії. За десять років внаслідок низки майже не
збагненних помилок можновладці спонукали чи зазнали занепаду на
шої економіки й розпаду нашої союзницької системи.

Ніхто не певен того, що зовнішня політика IV Республіки буде 
ліпшою за політику III Республіки на її схилі. Ми послали найкращу ча
стину своїх сил до Індокитаю, зони світу, де ми більше не маємо інте
ресів, ні засобів діяти, на війну, яку вже багато років могли програти, а 
не виграти.

В Європі до 1950 року наша дипломатія вхитрялася сповільнювати 
піднесення Західної Німеччини, неминуче й передбачуване з того мо
менту, коли Росія заходжувалася «сов’єтизувати» європейський Схід, 
раніш ніж скористатися з обставин, щоб закріпити примирення, наки
нуте кон’юнктурою. Відштовхуючись від плану Шумана, наша дипло
матія кидається в іншу крайність. Ми згоджуємося спорудити разом із 
Федеративною Республікою, Італією та країнами Бенілюксу щось на 
кшталт спільної держави. Федерація Шести стає Грандіозним 
об’єктом, що його проголошують наші представники. Як житиме Єв
ропа, не зруйнувавши Французький Союз? Чи більшість у Франції і в 
парламенті пристане до проекту федералістів?

Великі ухвали, від яких залежить мир чи війна, не були прийняті на 
набережній Орсе1. Можлива поразка нашої дипломатії більше не при
зведе до таких катастрофічних наслідків, як це було двадцять років то
му. До 1939 року французи мали спільні підстави відчувати неприязнь 
до своїх керівників, бо вони ще мали точну мету: уникнути війни, не 
втративши незалежності. Сьогодні цього мінімуму спільноти не існує 
більше. На користь невизначеної Європи в своїх кордонах та своєму 
суспільному порядку висловлюється широка більшість. Як тільки 
йдеться про визначену Європу — Європу Шістки чи про якусь феде
ральну або псевдофедеральну, французи розділяються, як вони роз
діляються з приводу Федеративної Республіки чи визволення Східної 
Європи або реформ у Тунісі й Марокко. Французи згоджуються в край
ньому разі викрити нездатність режиму визначати якусь політику. Во
ни жалкують, що нема єдиної волі: а чи справді вони бажають її 
віднайти?

1 На набережній Орсе в Парижі розташоване міністерство закордонних справ 
Франції. (Прим, перекладача.)

Загалом перше десятиріччя IV Республіки варте чогось кращого, 
ніж останнє III Республіки. Можливо, таке міркування скандуватимуть 
ліберали, які наголошують на погіршенні грошової системи, на поси
ленні державної бюрократії. Економічна експансія, навіть якщо вона 
спричиняє інфляцію, не є більш бажаною за стагнацію, яка навіть су-
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проводжується здоровою грошовою системою. Так само дефляція 
1931 — 1936 рр., на яку були спрямовані зусилля, щоб підтримати об
мінний курс франка, приготує соціальний вибух 1936 року й економічні 
помилки Народного фронту.

Хоч би то йшлося про сільське господарство, промисловість чи 
соціальне законодавство, країна менше викристалізована, ніж будь-ко
ли. Ніхто не міг би сказати, що мальтузіанство остаточно було усунуте 
з промисловості, що всі селяни визнали потребу осучаснити способи 
вирощування культур. Консервативне адміністрування — узгоджена з 
усіма набутими інтересами протекція, тертя ліберальних чи адміні
стративних механізмів, здатних примусити до реконверсії другорядні 
підприємства, — і далі лютувало. Незважаючи на все, поразка, окупа
ція, майже революція 1944 року сколихнули звичаї, зробили французів 
менш несприйнятливими до змін,' менш ворожими до ризиків.

Якщо нація надто жива, політичний порядок не є ліпшим. Уряди ку
ди більше розколоті, ще слабкіші, ніж у останні роки III Республіки. 
Зберігаючи нездатність діяти задля найвищої чесноти держави, ніхто 
не зміг би схвалити IV Республіку. Помилялися ті, хто говорив про 
розкол самих тільки інтелектуалів, треба було говорити про розкол 
французів стосовно Франції або громадян стосовно держави. Застигле 
суспільство, ідеологічне мислення — ці два явища тільки цілком оче
видно суперечливі: вони утворюють систему. Що менше інтелігенція 
спирається на реальність, то більше вона мріє про революцію. Що 
більше дійсність видається кристалізованою, то більше інтелігенція 
бачить свою місію в критиці та непокорі.

Сили оновлення, що визрівають під оболонкою консерватизму, 
зростання народжуваності, модернізація промисловості та сільського 
господарства відкривають перспективу майбутнього. Інтелектуали 
змирилися б із Францією того дня, коли вона стала б менш негідною 
ідеї, яку вони мають. Якщо це примирення не настане або наставати
ме повільно, вибух, якого революціонери так бажають і все роблять за
для його досягнення, якого політичні партії бояться в глибині своєї 
душі і всіляко готують його, вибух, який враз зірвав би стрічки, зали
шається малоймовірним, але вірогідним. Своєрідним неписаним зако
ном республіки Народні збори передають свою владу одній людині, 
коли криза досягає такого ступеня, що суспільний лад, парламентська 
гра опиняються під загрозою. Цей закон, який дозволив продовжити 
тривалість III Республіки, був, здається, переданий IV Республіці. Індо
китайська поразка відкрила шлях для уряду Мендес-Франса.

Французи не настільки нещасливі, щоб бунтувати проти своєї долі. 
Національний занепад видається їм приписаним подіям більше, ніж 
людям. Нездатні спільно прагнути майбутнього, вони не мають надії, 
яка збурює юрми. Вони ніколи не мали мудрості обходитись без ідеа
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лу. Завдання, які треба виконувати, не хвилюють їх, коли жодна ідео
логія не перетворює їх. Ідеології налаштовують одні проти одних. Во
ни живуть разом за умов пом’якшення їхнього суперечливого запалу за 
допомогою скептицизму. Скептицизм не є революційним, навіть якщо 
він говорить мовою революції.

4-' * *

Не більше, ніж поняття «лівиця», поняття «революція» не застаріє. 
Воно також виражає ностальгію, яка триватиме так довго, як і недо
сконалі суспільства й люди, що жадають їх реформувати.

Настільки бажання соціального поліпшення спрямоване завжди й 
логічно на революційне прагнення. Потрібна також певна міра оп
тимізму й нетерплячості. Цих революціонерів знають за їхньою нена
вистю до світу, за бажанням катастроф; часто-густо революціонери 
грішать оптимізмом. Усі відомі суспільні порядки приречені, якщо їх 
відносять до абстрактного ідеалу рівності чи свободи. Тільки рево
люція, оскільки вона є авантюрою, чи революційний суспільний поря
док, оскільки він згоден із постійним застосуванням насильства, вида
ються здатними наблизити високу мету. Міф про революцію править 
за прихисток для утопічної думки, він стає містичним, непередбачува- 
ним адвокатом між дійсністю та ідеалом.

Насильство саме собою вабить, зачаровує радше, ніж відштовхує' 
Лейборизм, «скандинавське безкласове суспільство» ніколи не мали в 
європейської лівиці, особливо французької, того престижу, що його 
зберегла російська революція, незважаючи на громадянську війну, 
страхіття колективізації та великої чистки. Чи варто казати «незважа
ючи на...» чи «з причини...»? Все іноді відбувається так, ніби ціна рево
люції була закладена радше в кредит, аніж у дебет підприємства.

Жодна людина не позбавлена настільки здорового глузду, щоб 
віддавати перевагу війні перед миром. Це зауваження Геродота по
винно застосовуватися б до громадянських війн. Романтизм війни по
мер у болотах Фландрії, романтизм громадянської війни вижив у льо
хах Лубянки. Іноді запитують себе, чи міф революції не досяг зрештою 
фашистського культу насильства. В останню мить п’єси «Дідько і доб
рий Бог» Ґец скрикує: «Ось починається царство людини. Добрий по
чаток. Тож, Насті, я буду катом і різником... Треба провести цю війну, 
і я її проведу».

Чи царством людини буде царство війни?



Розділ третій

МІФ ПРО ПРОЛЕТАРІАТ

Марксистська есхатологія відводить пролетаріатові роль колек
тивного рятівника. Вислови, що їх вживає молодий Маркс, не залиша
ють сумніву про іудейсько-християнське походження міфу про клас, 
обраний завдяки своєму стражданню для спокути людства. Місія про
летаріату, кінець попереднього періоду історії завдяки революції, цар
ство свободи — легко впізнається структура тисячолітньої думки: Ме
сія, розлад, царство Боже.

Марксизм не знецінюється такими порівняннями. Відродження у 
якомусь науковому вигляді вікових вірувань, відокремлених від віри, 
що спокушають розум. Міф може здатися прообразом правди так са
мо, як сучасна ідея — пережитком мрій.

Возвеличення пролетаріату як такого не є загальним явищем. Рад
ше в цьому можна побачити відбиток французького провінціалізму. 
Там, де панує «нова віра», швидше партія, ніж пролетаріат, стає пред
метом культу. Там, де лейборизм бере гору, заводські робітники, 
ставши дрібними буржуа, не цікавлять більше інтелектуалів і не цікав
ляться більше ідеологіями. Поліпшення їхньої долі забирає в них пре
стиж нещасливців і позбавляє їх спокуси насильства.

Чи можна сказати, що філософствування про пролетаріат та його 
функцію віднині обмежується лише тими країнами Заходу, які вага
ються між звабою радянського суспільного ладу та прив’язаністю до 
демократичних свобод? Гострі наукові суперечки про пролетаріат і 
партію, які вільно розгорталися на сторінках «Тан модерну» й 
«Еспрі», нагадують ті суперечки, що їх вели півстоліття тому члени 
партій і теоретики в Росії і Німеччині. В Росії відтепер вони йдуть по 
різко визначеному владному шляху, в Німеччині вони вичерпалися за 
відсутності борців. Але між країнами, оберненими в комунізм, та 
західними, де виробничий розвиток перетворив земні прокляття на 
сплачування внесків до розважливих профспілок, існує ще понад поло
вина людства, яка заздрить цим останнім країнам і обертає свої по
гляди до перших.
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Визначення пролетаріату

Пристрасно сперечаються з приводу достеменного визначення по
няття,'либонь, найпоширенішого в політичній мові, — поняття класу. 
Ми не вступатимемо тут у дискусію, що в якомусь сенсі не має в собі 
висновку. Ніщо не доводить, що існує описана заздалегідь якась ре
альність, і тільки вона єдина, яку слід назвати «класом». Дискусія тим 
менше потрібна, що ніхто не знає, якими є люди в сучасному суспіль
стві, які згоджуються називатися «пролетарями»: робітники, що пра
цюють власними руками на заводах.

Чому визначення робітничого класу часто-густо є важким? Жодне 
визначення не окреслює чітко межі якоїсь категорії. З якого ступеня 
ієрархії кваліфіковані трудящі перестають належати до пролетаріату? 
Чи трудар ручної праці громадських служб є пролетарем, хоч він отри
мує свою зарплатню від держави, а не від приватного підприємця? Чи 
трударі торгівлі, чиї руки маніпулюють предметами, виготовленими 
іншими робітниками, належать до тієї самої групи, що й робітники 
промисловості? Нам неважливо відповісти догматично на стільки за
питань: різні критерії не узгоджуються між собою. (Залежно від того, 
як розглядається природа фаху, спосіб і рівень оплати праці, стиль 
життя, буде включено або ні трудящих до пролетаріату. Гаражний ме
ханік, робітник ручної праці, не перебуває в тому самому становищі, 
не має. тієї самої перспективи в суспільстві, що робітник, який викори
стовується на монтажній лінії на заводах Рено. Немає сутності в про
летаріаті, до якого належала б певна категорія робітників, центр якої 
був би типовий, а краї нечіткі.

Ця важкість делімітації нібито не породжувала таку боротьбу-ду
мок. Марксистське вчення відводило пролетаріату єдину місію — пе
ретворити історію, казали одні, здійснити людяність, казали інші. Як 
мільйони заводських робітників, розпорошених між тисячами під
приємств, можуть стати суб’єктами такого виконання? Звідси другий 
пошук єдності пролетаріату.

Не важко констатувати в заводських робітників ручної праці де
які спільні риси, матеріальні й психологічні: рівень доходів, роз: 
поділ витрат, стиль життя, ставлення до фаху чи до наймача, відчут
тя цінностей тощо. Ця спільнота, об’єктивно сприйнятлива, є част
ковою. Французькі пролетарі за деякими своїми рисами відрізня
ються від англійських робітників і схожі на своїх співвітчизників. 
Пролетарі, що живуть у селах чи містечках, мабуть, більше спорід
нені зі своїми сусідами, ніж з трудящими великих міст. Інакше кажу
чи, однорідність пролетарської категорії цілком очевидно недоско
нала, що більше вона виокремлена, ніж однорідність інших кате
горій.
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Ці банальні зауваження пояснюють, чому між пролетаріатом, що 
його вивчає соціологія, та пролетаріатом, який має за місію перетво
рити історію, неминуче існує певна прогалина^ Щоб заповнити цю 
прогалину, треба вдатися до методу, сьогодні модного, що зводиться 
до застосування марксистської формули: «Пролетаріат буде рево
люційним чи не буде». «Тільки відмовившись від своєї поступки, про
летар стає пролетарем»1 (Франсіс Жансон). «Єдність пролетаріату — 
це його взаємини з іншими класами суспільства, коротше кажучи, це — 
його боротьба»* 2 (Жан-ІІоль Сартр). Починаючи з того моменту, коли 
він визначається загальною волею, пролетаріат досягає суб’єктивної 
єдності. Мало має значення число пролетарів душею і тілом, які бе
руть участь у цій справі: меншина, що бореться, законно втілюєшеть 
увесь пролетаріат.

' Esprit, juillet-août 1951, p. 13. ' ■
2 Les Communistes et la paix, dans les Temps modernes, octobre-novembre 1952, N 84 — 

85, p. 750.

Вживання цього слова, що його робить Тойнбі, породило нові 
двозначності. Промисловий робітник є лише одним прикладом серед 
інших тих чоловіків, численних у добу розпаду, які почувають себе чу
жими до наявної культури, бунтують проти встановленого порядку і є 
чутливими до заклику пророків. У античному світі раби й засланці слу
хали голос апостолів. Серед трударів промислових передмість марк
систське проповідування завоювало мільйони прихильників. Ті, хто не 
приєднався, є пролетарями, як є пролетарями напівварварські народи, 
розташовані на периферії зони цивілізації.

Облишимо це останнє визначення, згідно з яким засланці, в’язні 
концентраційних таборів, національні меншини заслуговували б нази
ватися «пролетаріатом» більше, ніж робітники промисловості. Зате 
визначення Жана-Поля Сартра приводять нас до основної теми. Чо
му пролетаріат має в історії єдину місію?

Винятковість пролетаріату викладалася в текстах молодого 
Маркса знаменитими формулами «клас з важкими кайданами, клас 
буржуазного суспільства, який не є класом буржуазного суспільства, 
сфера, яка має загальний характер внаслідок своїх загальних страж
дань...». Дегуманізація пролетарів, вивільнених з усіх особливих спіль
нот, робить з них людей, суто людей і під цим титулом універсаль
них.

Це та сама думка, яку підхоплюють у вкрай різних формах філосо- 
фи-екзистенціалісти, зокрема пан Мерло-Понті: «Якщо марксизм на
дає привілей пролетаріату, то це тому, що згідно з вічною логікою йо
го становища, згідно з його способом існування, поза будь-якою месі
анською ілюзією пролетарі, які «не є богами», є і тільки самі є в стано
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вищі втілювачів людства. Пролетаріат, якщо розглядати його роль у 
даному історичному сузір’ї, йде до визнання людини людиною...»1. 
«Становище пролетаря є таким, що він відривається від своєріднос
тей не подумки й не в абстрактний спосіб, а по-справжньому й самим 
рухом свого життя. Сам він є універсальністю, якою він мислить, сам 
він здійснює усвідомлення самого себе, ескіз чого накреслили філосо
фи у своєму розмірковуванні»1 2.

1 Humanisme et Terreur, Paris, 1947, p. 120.
2 Ibid., p. 124.
3 Або Москви.

Презирство, з яким інтелектуали ставляться до працівників тор
гівлі та промисловості, завжди здавалося мені гідним презирства. 
Хай ті самі, хто зверхньо дивиться на інженерів чи керівників промис
ловості, спробують впізнати в робітникові перед його баштою чи за 
монтажним конвеєром різнобічну людину, це видасться мені симпа
тичним, але дивним. Ні поділ завдань, ні піднесення рівня життя не 
відносять до цієї різнобічності.

Розуміють, що пролетарі, розглядувані Марксом, які працювали по 
дванадцять годин на день, яких не захищали ні профспілки, ні соці
альні закони, які терпіли від залізного закону про заробітки, постали 
розрізненим нещастям. Таким не є робітник Детройта, Ковентрі, 
Стокгольма, Білланкура, Рура3, який не схожий на універсальну люди
ну, а на громадянина якоїсь нації, на члена якоїсь партії. Філософ має 
право бажати, аби пролетар не інтегрувався до існуючого порядку й 
утримувався від революційної дії. Але він не зможе всередині XX ст. 
поставити як факт універсальність трудящого промисловості. В яко
му сенсі французький пролетаріат, розпорошений між організаціями, 
що суперничають між собою, може бути названим «єдиною справж
ньою міжсуб’єктивністю»?

Наступний етап розмірковування, який схиляється утверджувати 
марксистську есхатологію, не більш переконливий. Чому пролетаріат 
повинен бути революційним! Якщо триматися сенсу цього останньо
го слова, можна стверджувати, що робітники Манчестера 1850 року, 
як робітники Калькутти сьогодні, реагують на своє становище в 
своєрідний спосіб бунту. Вони усвідомлюють, що стали жертвами не
справедливої організації. Всі пролетарі не почуваються експлуатова
ними чи пригнобленими. Крайня злиденність чи атавістична покір
ливість притлумлюють це почуття, піднесення рівня життя і гу
манізація промислових взаємин пом’якшують його. Либонь, воно 
ніколи не зникне, навіть внаслідок фантастичної пропаганди комуніс
тичної держави, настільки воно пов’язане зі становищем робітника, зі 
структурою сучасної промисловості.
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З цього не можна було б зробити висновок, що пролетаріат як та
кий мимоволі є революційним. Ленін мав прозірливість констатувати 
байдужість робітників до свого покликання, про їхню турботу про не
гайні реформи. Теорія про партію, аванґард пролетаріату, народила
ся саме з визнаної потреби залучити маси, які прагнуть ліпшої долі, 
але відкидають апокаліпсис.

У марксизмі молодого Маркса революційне покликання проле
таріату випливає з вимог діалектики. Пролетаріат — раб, який візьме 
гору над своїм хазяїном — не за самого себе, а за всіх. Він є свідком 
людства, який втілить людяність. Маркс провів решту свого життя в 
пошуках підтвердження за допомогою економічного й соціального 
аналізу істини цієї діалектики.

Ортодоксальний комунізм тим більше не намагається відстоюва
ти революційне покликання пролетаріату. Воно загалом тлумачиться 
історією, яку він має за неспростовну. Наголос із цінностей, по ■ суті, 
перенесено на партію. Тож ні існування, ні революційна воля не підля
гають сумніву. Від самого початку робітника залучено до партії, бо воТ 
на втілювала в собі клас, якому відводилася роль колективного рятів
ника. Опинившись у партії, робітник запитує себе про клас тим мен
ше, коли товариші прцходять з усіх класів.

Інакше стоїть справа з французькими філософами, які вважають 
себе революціонерами, відмовляються вступати до комуністичної 
партії і, однак, стверджують, що не можна «побороти робітничий 
клас, не ставши ворогом людей і самого себе»1. Промисловий робіт
ник всередині XX ст. більше не є людиною, зведеною до голизни 
людського становища, згустком усіх класів і всіх властивостей. Як ці 
мислителі виправдовують ту місію, яку вони відводять йому?

1 Ї.-Р. Загїге, Тетрх тойеты, ріПеІ 1952, п° 81, р. 5.

Очищені від мовних складнощів теми вимальовуються приблизно 
такими. Промисловий робітник не може усвідомлювати своє станови
ще не бунтуючи; бунт — єдина людська реакція на визнання нелюдсь
кого становища. Трудяща людина не відокремлює свою долю від долі 
інших; вона цілком виразно бачить, що її нещастя колективне, не 
індивідуальне, пов’язане зі структурами інституцій, а не з намірами 
капіталістів. Так само пролетарський бунт схильний організовувати
ся, ставати революційним під керівництвом партії. Пролетаріат пере
творюється на клас лише тією мірою, якою він досягає єдності, а ця 
остання може виникнути тільки з опозиції до інших класів. Проле
таріат є її боротьбою проти суспільства.

Жан-Поль Сартр у своїх останніх творах виходить з ідеї, по- 
справжньому марксистської, що пролетаріат згуртовується, лише пе
ребуваючи в опозиції до інших класів, і зрештою доходить висновку 
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про потребу якоїсь організації, тобто партії. Він приховано, потайки 
плутає пролетарську партію з комуністичною партією в такий спосіб, 
що обертає на користь цієї останньої арґументи, які показують 
тільки потребу однієї партії, щоб захищати робітничі інтереси. Втім, 
невідомо, чи аргумент іде на користь французькому пролетаріату 
1955 року, на карб французькому пролетаріату впродовж двох 
століть чи на карб усіх пролетаріатів усередині капіталістичних ре
жимів.

Повернімося до прозаїчних зауважень. Якщо годиться називати 
пролетарями робітників промислових підприємств, якими є аспекта 
їхнього становища, проти яких вони бунтують? Якими є ті, що їх рево
люція усуває? В чому конкретно полягає поведінка «розпролетаризо- 
ваного» робітничого класу? Чим трудящі, переможці вчорашнього 
відчуження, відрізняються від сьогоднішніх трудящих?

Ідеальне визволення й справжнє визволення

Пролетар, каже нам Маркс і ті автори, що наслідують його, є «бо
жевільний». Він не має нічого, крім своєї робочої сили, яку віддає в 
найми на ринку власникові виробничих засобів. Він замкнений у част
ковому завданні й отримує за ціну свого зусилля лише заробітну плат
ню, якої вистачає тільки для того, щоб утримувати самого себе та 
свою родину. Згідно з цією теорією саме приватна власність на засоби 
виробництва є останнім джерелом і гноблення, й експлуатації. Поз
бавлений додаткової вартості, нагромадженої лише капіталістами, 
робітник позбавлений, сказати б, своєї людськості.

Ці марксистські теми залишаються на задньому плані думки. Важ
ко їх відтворити як такі. Вузлом доказу в «Капіталі» є концепція, 
згідно з якою заробіток, як будь-який товар, мав би якусь вартість, 
визначену потребами робітника та його родини. Тож або ця концепція 
взята в точному сенсі і в цьому випадку підвищення заробітків на За
ході її відкидає без можливої суперечки. Або ж її витлумачують у ши
рокому розумінні, згідно з чим незнижувані потреби робітників зале
жать від колективної психології і в такому разі сама концепція більше 
нічого нас не вчить. Всередині XX ст. заробіток робітника в Сполуче
них Штатах повинен дозволити купити пральну машину або те
левізор.

У Франції зовсім не вивчили «Капітал», і автори рідко звертають
ся до нього. Куди менше забуття економічних теорем Маркса послаб
лює аналіз робітничого відчуження, ніж констатація очевидного фак
ту: багато робітничих нарікань не мають нічого спільного з системою 
власності. Вони спостерігаються як такі й тоді, коли засоби вироб
ництва належать державі.
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Перелічимо головні нарікання: 1-ше: недостатність винагороди; 
2-ге: інтенсивна тривалість праці; 3-тє: загроза цілковитого чи част
кового безробіття; 4-те: тривога, пов’язана з технікою чи адміністра
тивною організацією заводу; 5-те: відчуття замкненості в робітничо
му становищі без перспективи проґресу; 6-те: усвідомлення того, що 
ти жертва якоїсь засадничої несправедливості чи то тому, що режим 
відмовляє трудареві в справедливій частці національного продукту, 
чи то тому, що він відмовляє йому в участі в керівництві економі
кою.

Марксистська пропаганда схильна розсіяти усвідомлення великої 
несправедливості й утвердити її теорією експлуатації. Ця пропаганда 
не досягає успіху в усіх країнах. Там, де негайні вимоги переважно за
довольняються, звинувачення режиму стає якимсь безплідним ради
калізмом. Зате там, де не вдовольняються або вдовольняються по
вільно, спроба взятися за режим ризикує стати непогамовною.

Марксистське тлумачення пролетарського нещастя не може не 
видатись правдоподібним пролетарям. Жорстокість найманої 
праці, вбогості техніки, життя без майбутнього, безробіття, що є по
стійною загрозою: чому не покласти все це на карб капіталізму, по- 
заяк це невиразне слрво приховує водночас виробничі взаємовідно
сини й спосіб розподілу? Навіть у країнах, де реформізм зайшов на
багато далі, в Сполучених Штатах, де приватне підприємство зага
лом схвалюється, існує передсуд, ворожий до прибутку, підозра, 
завжди ладна прокинутися, що капіталіст чи анонімне товариство, 
як такі, експлуатують своїх робітників. Марксистське тлумачення 
йде слідом за перспективою на суспільство, до чого мимоволі схи
ляє трудящих.

По суті, рівень заробітних плат на Заході, як відомо, залежить від 
продуктивності праці, від розподілу національного доходу між інвес
тиціями, військовими витратами й споживанням, від розподілу до
ходів між класами. Розподіл доходів не є більш рівним за режиму 
совєтського типу, ніж за режиму капіталістичного чи змішаного типу. 
Частка інвестицій набагато більша по той бік залізної завіси. Еко
номічна експансія послужила там зростанню потуги більше, ніж під
вищенню рівня життя. Немає доказу того, що колективна власність 
більше сприятлива для поліпшення продуктивності праці, ніж приват
на власність.

Скорочення тривалості праці виявилося сумісним із капіталізмом. 
Загроза безробіття залишається одним із лих будь-якого режиму не 
стільки через приватну власність, скільки через ринок. Якщо не 
вдасться радикально усунути коливання кон’юнктури або якщо не зго
дитися з постійною інфляцією, то будь-яка економіка вільного найму 
робітників таїтиме в собі ризик безробіття, принаймні тимчасового. 
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Не слід заперечувати цю незручність, треба якомога більше її змен
шити.

Що ж до недуги промислової праці, то психотехніки проаналізува
ли її численні причини й властивості. Вони підказали методи, здатні 
пом’якшити втому чи нудьгу, погамувати нарікання, інтегрувати тру
дящих в осередок підприємства чи в підприємство взагалі. Жоден 
суспільний порядок, капіталістичний чи соціалістичний, не Гарантує 
чи не виключає застосування цих методів. Нижча якість приватного 
виробництва з цього погляду полягає в тому, що постановка питання 
про режим спонукає багатьох робітників чи інтелектуалів відмовити
ся від застосування, з метою соціального збереження, вчень, почерп
нутих з наук про людину.

Чи шанси просування вперед для робітників є функцією режиму? 
Відповісти на це запитання важко: порівняльні вчення про рухливість 
дуже недосконалі, щоб вони могли дозволити зробити категоричне 
міркування. Кажучи загалом, сходження тим легше, що пропорція не у 
ручного фаху зростає. Економічний поступ є сам собою чинником рух
ливості. Стирання кастових передсудів мало б у країнах буржуазної де
мократії пришвидшити оновлення еліти. У Радянському Союзі лік
відація колишньої еліти, швидкість промислового будівництва збіль
шили шанси просування вгору.

Нарешті, протест проти режиму як такого логічно викликає рево
люцію. Якщо капіталізм, визначений приватною власністю на знаряд
дя виробництва і ринковими механізмами, є джерелом усіх лих, ре
форми заслуговують осуду, позаяк вони ризикують продовжити три
валість огидної системи.

Спираючись на ці зауваження, підсумкові й банальні, легко роз
різняють дві форми робітничого визволення або кінець відчуження. 
Перша, яка ніколи не завершується, створена з численних і часткових 
заходів: оплата робітничої праці підвищується водночас зі зростан
ням продуктивності, соціальні закони захищають родини робітників 
і старих, профспілки обговорюють умови праці з роботодавцями, 
розширення системи освіти збільшує шанси просування вгору за фа
хом. Назвімо це визволення реальним: воно втілюється конкретни
ми поліпшеннями в пролетарське становище, воно дозволяє існува
ти наріканням (безробіття, тривога на підприємстві) й переходить 
іноді в більш-менш сильніші виразності — бунт проти принципів ре
жиму.

Революція совєтського типу віддає абсолютну владу меншині, 
яка видає себе за пролетаріат і перетворює багато робітників або 
синів робітників на інженерів чи на комісарів. Чи сам пролетаріат, 
тобто мільйони людей, які працюють своїми руками на заводах, 
вільні?
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Рівень життя раптово не піднявся в країнах народної демократії 
Східної Європи; він радше знизився, нові керівні класи споживають не 
меншу частку національного продукту, ніж його споживали колишні кла
си. Там, де існували вільні профспілки, існують лише організації, підпо
рядковані державі, функцією якої є спонукати до докладання зусилля, а 
не вимагати. Ризик безробіття зник, але зник також вільний вибір фаху 
чи місця роботи, виборів профспілкових керівників, управителів. Проле
таріат не є більше відчуженим, бо він володіє, згідно з ідеологією, зна
ряддям виробництва й навіть державою. Але він не вільний ні від ри
зиків заслання, ні від трудової книжечки, ні від влади менеджерів.

Чи означає це, що таке визволення, яке ми називаємо ідеальним, 
ілюзорне? Не дозволяймо втягти себе в полеміку. Пролетаріат, ска
жімо, схильний тлумачити сукупність суспільства згідно з марксистсь
кою філософією: він вважає себе жертвою хазяїна, навіть коли він є 
особливо жертвою недостатності виробництва. Але це міркування 
може бути помилковим, проте воно не менш правдиве. Із усуненням 
капіталістів, на місце яких прийдуть державні менеджери, з установ
ленням плану все стає ясним. Нерівність заробітку відповідає нерівній 
значимості функцій, падіння споживання — підвищенню інвестицій. 
Пролетарі, принаймні велике число з них, легше згоджуються з Зейс- 
сом менеджера, призначеним державою, ніж з Пакардом хазяїна. Во
ни не протестують проти приватизації, бо вони розуміють потребу на 
майбутнє. Ті, хто вірить у безкласове суспільство, в обрій історії, почу
ватимуться пов’язаними з великою справою, хоч би це було досягну
то шляхом їхніх жертв.

Ми називаємо ідеальним визволення, яке марксисти називають ре
альним, бо ідеологія його визначає: приватна власність була б осно
вою будь-якого відчуження, робітник, замість бути визначеним пра
цею на службі підприємця, був би за совєтського режиму універсаль
ний своєю участю в спільноті вільним, бо він підпорядковувався б по
требі, яку втілюють плани індустріалізації, що відповідають вимогам 
історії, керованої неухильними законами.

Той, хто відкидає капіталізм як такий, віддає перевагу плануванню 
з його політичними суворостями перед ринковими механізмами з 
їхніми непередбачуваними чергуваннями. Сов’єтизм перебуває в 
історії. Він хоче оцінюватися менше за тим, чим він є, ніж за тим, чим 
він буде. Повільність зростання рівня життя під час перших п’ятирічок 
виправдовується не вченням, а потребою збільшити економіко- 
військову потугу Совєтського Союзу, що перебуває під загрозою. Іде
альне визволення поза фазою соціалістичного будівництва нагадува
тиме дедалі більше реальне визволення.

Жоден більшовицький теоретик не уявляв собі до захоплення вла
ди, що профспілки наслідуватимуться соціалістичною державою. Ле
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нін впізнав небезпеку, що, сказати б, пролетарська держава повторює 
вади буржуазної держави, і він заздалегідь захистив профспілкову не
залежність. Розпорошення економіки після громадянської війни, 
військовий стиль керівництва, прийнятий Троцьким та більшовика
ми, щоб чинити опір своїм ворогам, спонукали забуттю ліберальних 
ідей, що їх сповідували раніше.

Безперечно, сьогодні проголосили, що вимога, страйк, опозиція 
владі не мала б більше сенсу, позаяк держава є пролетарською. Кри
тика бюрократії залишається законною, необхідною. Зокрема, згідно 
з прихованим вченням, розглядають розширення права критики, коли 
поступ будівництва соціалізму дозволить послабити дисципліну. Ре
жим не звинувачується, профспілки, як американські чи британські 
профспілки, захищали б робітничі інтереси проти вимог менеджерів. 
Функція вимог поступово додавалася б до функції керівного складу, 
профспілки всіх промислових товариств покликані виконувати водно
час і ту й ту.

Розглянемо так само цей остаточний оптимізм: чому західні у 
країни, які в минулому столітті пройшли фазу розвитку, що відповідає 
фазі перших п’ятирічних планів, повинні б пожертвувати реальне виз
волення міфові ідеального визволення? Там, де капіталістичний чи 
змішаний суспільний порядок паралізований, посилатимуться на той 
самий аргумент, що й у слабко розвинених регіонах: тільки безумовна 
влада однієї команди, господині держави, дозволяє подолати опір фе
одалів чи великих власників і накинути колективне нагромадження. 
Навіщо там, де триває економічна експансія, де рівень життя підняв
ся, жертвувати реальними свободами пролетарів, хоч би якими част
ковими були вони, цілковитому визволенню, яке зливається із всесил
лям держави? Може, ця остання навіває якесь почуття поступу трудя
щим, які не мали досвіду профспілкового руху чи західного соціалізму. 
В очах німецьких або чеських трудящих, які знали реальні свободи, во
на є містикою.

Спокуса ідеального визволення

Коли пролетаріат здебільшого йде слідом за своїми лідерами, 
одержимими реальною свободою, ліві інтелектуали іґнорують випад
ки свідомості. Може, вони підсвідомо розчаровані позицією робіт
ників, чутливіших до негайно досяжних переваг, ніж до грандіозних за
вдань. Митці й письменники зовсім не розмірковували про британсь
кий лейборизм чи шведський синдикалізм, і вони мали слушність, що 
не витрачали свій час на вивчення звершень, вартих захоплення, які, 
однак, не викликають роздумів високих умів. У Великій Британії ке
рівники «Лейбе» робітничого походження звичайно виказують більше 
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стриманості, ніж керівники, які вийшли з інтелектуальних фахів. А. 
Бевен становить виняток: він перебуває в оточенні інтелектуалів, і 
профспілкові секретарі фігурують у першому ряду його супротив
ників,.

Зовсім інакше все відбувається у Франції, де значна частина 
робітників віддає свої голоси комуністичній партії, де найвпливовіші 
профспілки мають секретарів, які належать до партії, де реформізм 
видається безплідним. Там виринає суперечність, яка роздирає й за
хоплює екзистенціалістів, лівих християн, прогресистів: як відокреми
тися від партії, яка втілює пролетаріат? Як приєднатися до партії, яка 
прагне найбільше служити інтересам Совєтського Союзу, ніж інтере
сам французького робітничого класу?

Поставлена в розумні рамки, проблема має різні розв’язання. 
Якщо виходять з того, що Совєтський Союз представляє, незва
жаючи ні на що, клас пролетаріату, вступають до партії або спів
працюють з нею. Якщо ж, навпаки, виходять з того, що реальне 
визволення має ліпші шанси в західному таборі, що поділ світу 
пропонує єдиний шанс для миру, Франція географічно перебуває на 
боці буржуазних демократій, тоді намагаються звільнитись від 
профспілок, що перебувають в обіймах тих, хто поважно став на 
службу Москві. Зрештою, можна прийняти посередню лінію, про
гресивну всередині, нейтральну ззовні, без розриву із Заходом. Жод
не з цих рішень не вимагає метафізичних філософствувань, жодне не 
перетворює інтелектуала на ворога пролетаріату. Однак за однієї, 
умови: ухвала має бути взята стосовно історичної кон’юнктури, а не 
стосовно марксистського пророцтва. Екзистенціалісти й христи
янські прогресисти хочуть бачити дійсність тільки через це про
роцтво.

Прагнення бути солідарним із пролетаріатом свідчить про добре 
почуття, але зовсім не допомагає орієнтуватися в світі. Не існує світо
вого пролетаріату всередині XX ст. Якщо хтось вступає до партії 
російського пролетаріату, він бореться проти американського, при
наймні якщо не мати кілька тисяч комуністів, негритянський чи мек
сиканський напівпролетаріат за американський робітничий клас. Як
що хтось вступає до французьких профспілок із комуністичним осе
редком, він виступає проти німецьких профспілок, що є майже одно
стайно антикомуністичними. Якщо хтось відносить себе під час ви
борів до більшості, то він у Франції мав би бути соціалістом в 30-х ро
ках, комуністом — у 50-х, мав би бути лейбористом у Англії і комуніс
том у Франції.

Мільйони робітників, які працюють своїми руками на заводах, не 
мають спонтанно однієї думки чи однієї волі. Залежно від країни та об
ставин, вони схиляються до насильства чи до покірливості. Справжній 
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пролетаріат визначається не пережитим досвідом трудящими про
мислових підприємств, а історичним вченням.

Чому філософи, заклопотані прагненням схопити конкретне, зна
ходять всередині XX ст., після Другої світової війни, марксистське 
пророцтво пролетаріату у Франції, яка налічує більше селян та 
дрібних буржуа, ніж пролетарів? Маршрут Сартра до паракомунізму 
видається діалектичним, він перекидає всі «за» й «проти». Людина, 
бувши «марною пристрастю», схильна обмірковувати різні «проекти», 
однаково безплідні в останньому аналізі. Осяйне бачення безкласово
го суспільства змінюється описом липкого суспільства, як у нату
ралістичних романістів політичний оптимізм залюбки комбінується із 
зображенням людських ницостей: голуба квітка майбутнього на гною 
теперішності.

Екзистенціалістський психоаналіз, як марксистська критика ідео
логій, дискваліфікує вчення, викриваючи мерзотні інтереси, які прихо
вуються під словесною щедрістю. Цей метод ризикує привести до 
своєрідного нігілізму: чому наші власні переконання нібито чистіші за 
переконання інших? Звертання до вольового рішення, індивідуально
го чи гуртового, у фашистському стилі, пропонує вихід із цього загаль
ного заперечення. «Пережита міжсуб’єктивність» пролетаріату чи 
історичного закону пропонує інший.

Нарешті, філософія екзистенціалістів належить до морального на
тхнення. Сартр одержимий турботою про автентичність, про зв’язок, 
про свободу. Будь-яке становище, яке паралізує рух до свободи, супере
чить призначенню людини. Підпорядкування індивідуума якомусь 
іншому псує діалог між свідомостями, рівними між собою, позаяк во
ни однаково вільні. Етичний радикалізм, узгоджений із незнанням 
соціальних структур, наближає його до словесної революційності. Не
нависть до буржуазії відвертає його від прозових реформ. Пролетаріат 
не повинен вступати в оборудку з «мерзотниками», сильними своїми 
здобутими правами. Отже, філософ, який виключає будь-яку су
купність, знову впроваджує покликання робітничого класу, не усвідо
млюючи суперечності, не так піднесеної, як прихованої.

Важко для католика наблизитися до підлеглого, не бувши звинува
ченим у лицемірстві чи фанатизмі. Заходи, вжиті назустріч жерцям- 
робітникам, зворохобили християн, їх так само використали люди, 
байдужі до релігії, які використовували нагоду дискредитувати церкву 
й особливо надати престижу приятелюванню з комуністами, посила
ючись на людей, чия проникливість, а не духовна якість призводить до 
суперечки.

Перший факт, на основі якого розумієш позицію прогресивних хри
стиян, зводиться до зв’язку між великим числом французьких проле
тарів та комуністичною партією.
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Так, автор «Молодості церкви»1 пише: «Ви не могли б врахувати, 
що вплив церкви відбувається корисно задля добра всіх, якщо б ми не 
мали робітничого світу, куди вона має вкоренитися наче якесь зобра
ження, звісно, зручне, але абстрактне й деформоване. Отже, хоч би чо
го це нам коштувало, ми підемо до кінця. До кінця, тобто до реєст
рації як факту органічного зв’язку комунізму з сукупністю робітничого 
світу».

1 Les Evénements t la Foi, 1940 — 1952, Paris, Ed. du Seuil, 1951, p. 35.
2 Там само. — С. 36 — 37.
3 TàM само. — С. 18 —19.
4 Там само. — С. 59.

Навіщо цей органічний зв’язок? Автор книжки не подає історичних 
пояснень: злиття профспілок під час Народного фронту, рух Опору, 
створення осередків під час Визволення, він подає докази, які, витлу
мачені буквально, мали б вагу скрізь і завше. Комуністична партія 
«нібито науково відкрила причини придушення, що тяжіє над робітни
чим класом, вона організувала цей клас інакше, спрямований на на
сильство «задля дії, далекий успіх якої вартий більшого, ніж часткові 
й негайні наслідки». Нарешті, нібито комунізм запропонував робітни
чому населенню «філософію, про яку Жан Лакруа писав вельми звору
шливо, що вона є філософією, властивою для пролетаріату»1 2.

«Те, що ми шукаємо, — пише «Молодість церкви», — але те, що ми 
шукаємо пристрасно, бо якщо ми того не знайдемо, ми поринемо в 
розпач, це нова історична сила, здорова. Вбезпечена від усіх брудних 
оборудок минулого, здатна виконати те, що інші задовольнилися ви
користати егоїстично. Тож, достоту кажучи, ця сила існує: ми відкри
вали її щільність, потенційності в міру того, як події наближали нас до 
народу. Тільки сучасний світ гідний нашої надії, це — робітничий 
світ... Ні, робітники не є ні надлюдьми, ні святими; і вони виявляють
ся іноді досить слабкими перед безчестям, приклад якого дають до
рослі, видаючи його за чесноту. Однак, незважаючи на це, вони несуть 
у собі молодість нового світу — нового стосовно того, який розпа
дається на наших очах, але який понад століття чи через простори 
дістається до цивілізацій, де гроші, капітал ще не все захопили чи спо
творили»3.

Робітниче населення несе в собі молодість світу, комуністична пар
тія органічно пов’язана з ним, але «підвищення життєвого рівня робіт
ників можливе лише за планами за допомогою засобів, що їх дають 
трудящим умови існування та боротьби, що є їхніми»4. Відтоді не вага
ються робити висновок: «Робітничий клас знову стане християнським 
— ми маємо в цьому велику надію, — але це станеться насправді ли
ше після того, коли він сам керуватиметься власними засобами, влас- 
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тивою йому філософією, яку несе в собі, що підкорила людство»1.1 ще: 
«Людство саме віднаходить через робітничий рух нову молодість»1 2.

1 Les Evénements t la Foi. — C. 57.
2 Там само. — С. 56.
3 Там само. — С. 78.
4 Там само. — С. 79.

Мені не здається невартим розкриття помилок, властиво інтелек
туальних, показових у цьому тексті, помилок, які не є таким чи таким 
фактом, а які починають ставати звичними в деяких середовищах. 
Згодитися з тим, що марксизм, такий, який пропагується комуніста
ми, є науковим поясненням робітничої злиденності, — це означало б 
плутати фізику Арістотеля з фізикою Ейнштейна чи «Походження 
видів» Дарвіна з сучасною біологією. Марксизм сталіністів, той, що 
його наївно схвалюють ліві християни, приписує режиму як такому 
відповідальність за пригнічення та вбогість. Він приписує статусові 
власності чи ринковим механізмам лиха, від яких страждає робітни
чий клас. Ця наукова претензія — тільки ідеологія.

Не більше марксизм не є «філософією, властивою пролетаріату».
Мабуть, робітники заводів мають схильність бачити суспільство 

загалом, над яким панують і яке експлуатують власники засобів ви
робництва. Звинувачення приватної власності заводів, нездатність 
розпізнавати причини убогості, капіталізм, звинувачуваний у всіх зло
чинах, робітники інколи схильні до таких самих міркувань, що й фран
цузька комуністична пропаганда. 'Але твердження, що тільки рево
люція дозволяє визволити робітничий клас, далеко не виражає думку, 
властиву пролетаріатові, воно належить до доктрини, якою комуніс
там ніколи не вдається цілком переконати свої війська.

Так само, як марксизм далеко не є наукою про робітниче нещастя 
і комунізм філософією, властивою пролетаріату, марксизм є філо
софією інтелектуалів, яка спокусила фракції пролетаріату, й комунізм 
використовує цю лженауку, аби досягти власної мети — захопити вла
ду. Робітники самі собі не вірять, що вони є обрані для того, щоб вря
тувати людство. Вони відчувають більше ностальгію за наближенням 
до буржуазії.

З цих двох помилок випливає третя — про боротьбу класів і на
стання нового світу. Ми не збираємося обговорювати, що їх ліві хрис- 
тияйи приписують робітникам: ми зізнаємося в своїй необізнаності. 
Коли ми читаємо, що «робітничий клас — це справжній народ, то це з 
любові до свободи він одного дня свідомо чи несвідомо відштовхнув
ся менше від церкви, ніж від структур і видимостей, у які буржуазія 
замкнула цю останню»3, коли ми читаємо, що «більшість чоловіків і 
жінок з народу... вірні клятві на Горі»4, ми не намагаємося ні запере
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чити — доброта простих людей не леґенда, — ні підтвердити — міф 
про обраний клас відверто зливається з описом.

Католик має право вірити, що суспільний порядок колективної чи 
планової власності більш сприятливий добру великого числа людей, 
ніж суспільний порядок, охрещений капіталізмом. Саме там виявляє 
себе громадська думка про невігластво, що можна підтвердити чи 
відкинути. Він має право вірити, що історія змінюється в бік суспільно
го порядку, який має свої переваги, визнати, як факт, боротьбу 
соціальних класів за розподіл національного доходу або організацію 
суспільства. Якщо він називає прихід соціалізму сенсом історїі, якщо 
він перетворює владу комуністичної партії на робітниче визволення, 
якщо він надає якоїсь духовної цінності боротьбі класів, то він став 
марксистом і марно силкується поєднати християнську єресь з като
лицькою ортодоксальністю.

Що спокушає християнина, чого він навіть не усвідомлює, в 
робітничому середовищі й марксистській ідеології, то це пережитки, 
відлуння релігійного досвіду: пролетарі й борці, як перші віруючі в 
Христа, живуть у чеканні нового світу; вони залишилися чистими, 
відкритими хартії, бо вони не експлуатували собі подібних; клас, який 
несе в собі молодість людства, підіймається проти старої гнилизни. 
Ліві християни залишаються суб’єктивно католиками, але відсилають 
релігійний факт поза революцію. «Ми не боїмося: ми впевнені в своїй 
вірі, впевнені в своїй церкві. І ми знаємо, крім усього іншого, що ця ос
тання ніколи не вчиняла опору справжньому людському поступові... 
якщо робітники якогось дня прийдуть поговорити з нами про релігію, 
тобто благати хрещення, ми почнемо з того, гадаю, що спитаємо їх, 
чи подумали вони про причини робітничих злиднів і чи вони беруть 
участь у боротьбі, що її їхні товариші ведуть за благо всіх»1. Перший 
крок зроблено: євангелізація підпорядковується революції. Прогреси
сти були «марксистами» тоді, коли вони сподівалися охристиянити 
робітників.

1 Ьез Evenements і Іа Еоі. — С. 61 — 62.

Католицька віра не є несумісною з симпатією до передових пар
тій, до робітничого руху, до планового господарювання, вона не
сумісна з марксистським пророцтвом, бо це останнє бачить в істо
ричному становленні просування до порятунку. Визволення, до яко
го тяжіє комуністична діяльність, зводиться до об’єктивного опису. 
Незважаючи на ціну, яку треба буде заплатити, не буде незаконним 
у деяких випадках віддати перевагу революційному насильству пе
ред повільним просуванням до реформ. Але ідеальне визволення не 
видається умовою будь-якого поступу й не позначає перший етап 
спокути, як у властиво релігійному тлумаченні подій. Комуністи, які 
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видають себе за атеїстів у всіх порухах душі, сповнені однієї віри: во
ни не тільки переслідують мету розумно організувати розробку при
родних ресурсів і життя в спільноті, вони прагнуть підкорити кос
мічні сили й суспільства, щоб розгадати таємницю історії й відверну
ти від розмірковування над значною перевагою самовдоволеного 
людства.

Ідеальне визволення спокушає лівих католиків тією мірою, якою 
воно виражається в термінах, запозичених у християнської традиції. 
Воно спокушає екзистенціалістів, бо пролетаріат нібито пропонує 
містичну спільноту філософам, одержимим самотністю свідомостей. 
Воно спокушає тих і тих, бо воно зберігає поезію незнайомого, май
бутнього, абсолютного.

Прозаїчність реального визволення

Проґресистські християни в суворому значенні цього слова’ мало- 
чисельні у Франції. їх майже немає за її межами. Багато французьких 
католиків ліваки. Але тут ще йдеться про французьке явище. Що ж до 
революційної фразеології екзистенціалістських філософів, то вона не 
має еквівалента в жодній країні Заходу. Можна було б зробити з цьо
го висновок, що ностальгія за ідеальним визволенням, презирство до 
реального визволення характеризують тільки клімат — ще менше 
Франції, ніж Парижа.

Я не певен, незважаючи на все, що явище не мало би якогось зна
чення поза межами Сен-Жермен-де-Пре. Спроба ідеального визво
лення — це контрпартія розчарування, яку розбуджує реальне визво
лення. Спроба обмежена вузьким колом: побоююсь, що розчаруван
ня було б досить поширене. Робітники Заходу додаються до числа 
дрібної буржуазії, вони не принесли якогось оновлення цивілізації, 
радше вони посприяли розсіянню своєрідної культури зі скидкою. Те
перішня фаза, можливо, перехідна, не може не відштовхнути інтелек- . 
туалів.

Теоретики робітничого руху задумали в минулому столітті три ме
тоди, що їх, спростивши, можна було б назвати методом революції, 
методом реформи та методом революційного синдикалізму. Перший 
домігся успіху в Росії і Китаї, другий — у більшості західних країн, 
третій — ніде. Третій з погляду найбільшої привабливості припускав 
революцію на робочому місці, здійснену самими робітниками, свідо
мими й гордими за свій клас, які відмовилися коритися патерналізму 
капіталістів чи зливатися з дрібного буржуазією. Ніде робітники не пе
ребрали на себе керівництво виробництвом. Інакше й не могло бути.

Технічний поступ розширює роль дослідних і адміністративних 
контор, вимагає від інженерів високої компетенції, зменшує число чиР 
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стих і простих рухів, а також число професіоналів, збільшує число 
спеціалізованих робітників, яким вистачає на професійне навчання 
кілька тижнів.'

Що могло б означати керівництво виробництвом самими вироб
никами? Вибори керівників? Часта консультація підприємницьких 
комітетів загальних зборів службовців? Ця практика була б абсурд
ною чи сміховинною. Задумують поступове перетворення підпри
ємства, поділ доходів, справедливі способи виплати. Скасування ви
плати за найману працю, про що час від часу говорять демагоги, 
можливе лише в символічному сенсі. Якщо підходить називати за
робітком фіксовану оплату, за певний час чи за штуки, яку виплачує 
приватний підприємець, то робітник заводів Рено чи заводу імені 
Горького не буде більше найманим робітником. Доти, поки на під
приємстві не відбулася революція, вона відкинута до політики, 
профспілок і партій. У британських профспілках робітники оточені 
.величезною й мирною адміністрацією, лідери якої часто завершують 
свою кар’єру в палаті лордів або в комітетах керівництва вугільної чи 
електричної промисловості. Чи визволення англійського пролета
ріату було справою самого пролетаріату? В певному сенсі, так. Лей
бористська партія не піднялася без боротьби, вона була й залиша
ється фінансованою та підтримуваною 'тред-юніонами. Але ці ос
танні репрезентують трудящих, більшість із яких пасивна й не бажає 
більше брати йа себе відповідальність всередині національних ком
паній, а лише всередині приватних компаній. Робітники, профспіл
кові лідери яких стали міністрами, вкладають куди менше запалу у 
вимоги підвищити зарплатню під урядом Еттлі, ніж під урядом Чер- 
чілля. Лейбористське міністерство — їхнє, приблизно в тому сенсі, в 
якому воно також є сера Уїнстона: в обох випадках трудящі визнають 
себе при владі, бо вони не відокремлюють себе морально від решти 
спільноти.

. Стирання історичних бар’єрів між класами, либонь, більш заверше
не, ніж у інших народів. Спостерігачі говорили з приводу Швеції про 
безкласове суспільство, настільки способи життя тих і тих зблизилися, 
наскільки усвідомлення приналежності до одного класу пом’якши
лося.

Було б нестерпним лицемірством з боку тих, хто оплакує злидні 
пролетарів, зневажає наслідки, отримані соціалізмом без вчення. Ма
буть, у нашому столітті не можна запропонувати собі вищу мету. Але 
якщо це так, то ніхто не має права дивуватися з недоговорювань інте
лектуалів, які вклали свою надію в робітничий рух.

Що нам без угаву повторюють редактори журналу «Еспрі»? Що 
пролетаріат — носій загальних цінностей і. що його боротьба за цим 
фактом є боротьбою всього людства. Звідки стільки формул, які неви
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разно виражають розпливчасті почуття. Ми можемо бути «вдячними 
Марксові, що допоміг нам зрозуміти, що поступ філософії пов’язаний 
із поступом пролетаріату, який сам поводиться як носій цінностей, які 
його перевершують». «Це з усіх цих причин робітниче піднесення — 
подія, в якій сьогодні треба брати участь, щоб могти розмірковува
ти»1. «Якщо пролетаріат — носій майбутнього, то це саме тією мірою, 
якою його визволення пропонується як визволення всіх, а не як пова
лення влади, що замінило би тиранію грошей диктатурою обожнюва
ної праці»1 2.

1 Іеап Еасгоіх. іп Еїргії, 1951, п°з 7—8, р. 207.
2 Езргії, 1951, п°в 7—8, р. 217.

ІЦо таке «робітниче піднесення», в якому професор філософії, як 
він запевняє нас, бере участь? Зростання рівня життя, зміцнення 
робітничих профспілок, соціальне законодавство, гуманізація промис
лових взаємовідносин, так. Ці реформи не підводять робітничий клас 
у перший ряд. Робітник у контакті з матерією приречений на щоденну 
працю, мабуть захищений від мерзоти тих, хто живе у світі слова. 
Технічний поступ не «підносить» його, він замінює руку машиною і 
фізичну силу знанням. Фізична праця спускається вниз соціальними 
сходами не з вини капіталізму чи соціалізму, а за допомогою детермі
нізму науки, використовуваної в промисловості.

У певному сенсі робітниче піднесення реальне. Час, коли не- 
привілейовані, відлучені від будь-яких знань, замкнені в малих спільно
тах без зв’язку, залишалися чужими історичній долі, минув. Люди вмі
ють читати й писати, вони живуть наближені до великих метрополій, 
можновладці догоджають їм, щоб панувати від їхнього імені. Але — і 
це добре всі знають — ера мас є ерою імперій, імперією великих хи
жаків і змов. Убивства імператорів і начальників поліції у затінку па
лаців належать до тієї самої доби, що й нюрнберзька військова демон
страція чи Першотравневі свята в Москві. Сила робітничих організацій 
призводить до дедалі більшої пасивності робітників, узятих окремо. З 
того й того боку залізної завіси культура, властиво робітнича, загниває 
в міру того, як пролетарі обуржуазнюються й жадібно засвоюють жах
ливу літературу з так званої народної преси чи «соціалістичного ре
алізму».

Ще більше, ніж формула «піднесення робітничого класу», формули 
«тиранія грошей» і «цивілізація праці» сумнівні. Неважко розгадали 
бажання тих, хто їх використовує. Чому людям не віддати б найкращо
го серед них службі колективу задля якогось ідеалу? Ризикуючи бути 
названим циніком, я не гадаю, що бодай якийсь суспільний порядок 
може покластися на чесноту й безкорисливість громадян. Щоб отри
мати максимальний зиск, плановики давно вже встановили нерівність 



Розділ третій. Міф про пролетаріат 85

заробітних плат і навіть побічних доходів: радянський директор при
берігає найбільшу частину фонду, де накопичуються надлишки під
приємства.

Лайки проти грошей пронизують антикапіталістичну й антибуржу- 
азну літературу від знаменитих сторінок молодого Маркса, Одночас
но лівиця прийняла ідеал загального комфорту, відкинутий мислите
лями, які сумують за аристократичними цивілізаціями. Вороги сучас
ного світу, Леон Блуа, Бернанос, Сімона Вайль, мають право відкида
ти гроші. Але проґресисти, обурені, що машини за два століття не по
долали тисячолітньої убогості, як пролетарські класи й нації не мають 
зиску зі справедливого поділу багатств, на яке диво розраховують во
ни? Якщо вони не сподіваються на раптове перетворення старої лю
дини, вони мусять робити ставку на чарівне збільшення наявного до
бра й з цією метою пропонувати найенергійнішим, найчестолюбиві- 
шим обіцянку земних винагород. Планування, колективна власність 
усуває деякі форми зиску, але не жадобу багатств цього світу, одне 
слово, прагнення грошей. Соціалістична чи капіталістична, сучасна 
економіка неминуче монетарна.

У будь-якому суспільстві існує меншина, байдужа до грошей і гото
ва присвятити себе куди частіше революційним партіям чи суспільним 
порядкам, які щойно вийшли з революції, ніж стабільним режимам. 
Ця меншина особливо слабка в цивілізаціях, де ставлять на перше 
місце тимчасовий успіх, досягнення в справах. Соціальна природа не
покірна бажанням ідеологів. Упровадження, зроблене задля членів ко
муністичної партії, що зводилося до виплати більшої заробітної платні 
порівняно із заробітною платнею робітників, не отримало особливого 
ентузіазму. Під час п’ятирічних планів повернули соціалістичному зма
ганню стару формулу: «Збагачуйтесь!», комуністи отримали право 
поєднувати утіху й силу. Еліта, яка оголошує себе пролетарською, як 
компенсацію за послуги, які вона робить спільноті, вважає за нормаль
не жити, як учорашня аристократія. Можливо, навіть імовірно, що ра
дянські громадяни більше не обурюються проти привілеїв своїх 
керівників, як американські громадяни проти привілеїв капіталістів

Але чи скажуть у Радянському Союзі: гроші не панують, бо багачі 
не утримують влади. Щоправда, багаті не утримують влади завдяки 
своїм багатствам: керівний клас подає себе від партії та ідеї. На по
гляд керованих, законність, від імені якої виступають керівники, ва
жить менше, ніж спосіб застосування влади. З іншого боку залізної 
завіси економічна потуга й політична потуга перебувають у тих самих 
руках, з цього боку вони поділені між солідарними й суперницькими 
групами. Поділ влади є умовою свободи.

Революціонери з ідеалізму відводять для робітничого класу над
людську місію — покласти край лихам, надто реальним, промислових 
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товариств. їм бракує сміливості зізнатися, що пролетаріат у міру сво
го неминучого обуржуазнення втрачає чесноти, які нібито покладені 
на нього покликанням.

Незадоволення, пю робить визволення реальним, прозаїчна муд
рість вільного профспілкового руху сприяють інтелектуалам ставати 
чутливими до спокуси ідеального визволення. Реальне визволення 
робітника у Великій Британії чи у Швеції нудотне, як англійська не
діля, ідеальне визволення совєтського робітника чарівливе, як стри
бок у майбутнє чи якась катастрофа. Може, телевізори знімуть з про
летарів, визволених Москвою, мучеників.

ф йі &

Екзистенціалісти, ліві християни, здається, підписалися під форму
лою пана Франсіса Жансона: «Покликання пролетаріату не в історії»1. 
Пан Клод Лефор також заявляє: «Позаяк вона ставить собі за головну 
мету — усунення експлуатації, політична боротьба робітників може 
тільки цілком провалитися, якщо вона не досягає успіху»1 2. Через брак 
точного визначення експлуатації — з якого моменту нерівність до
ходів чи трудова угода між підприємцем та найманим робітником ви
користовують експлуатацію? — це останнє речення сумнівне. Хоч би 
якого значення йому надавали, воно фальшиве: пролетарі домоглися 
часткового успіху, вони ніколи не перемагали цілком. Нішо не покла
дає на промислових робітників завдання перетворити історію.

1 &ргіі, 1951, п° 7 — 8, р. 12.
2 Тетря тодете.-і. ріпі 1952, п° 81, р. 182.

Що вказує на них у думці філософів і християн на цю єдину долю? 
Страждання, що свідчило про соціальну несправедливість та людське 
нещастя. Страждання західних пролетарів повинні давати, ще й сьо
годні, нечисте сумління привілейованим. Хто вони біля «прокажених 
меншин», ганьби й символу нашого часу, євреїв, знищених III райхом, 
троцькістів, сіоністів, космополітів, балтійців чи поляків, прогнаних 
гнівом генерального секретаря комуністичної партії, в’язні концент
раційних таборів, приречені на повільну смерть, неґри Південної Аф
рики в резерваціях, переміщені особи, напівпролетарі в Сполучених 
Штатах чи у Франції? Якщо нещастя сприяє покликанню, то це сто
сується жертв расових, ідеологічних, релігійних переслідувань.

«Суперечність» між найманими робітниками промислових підпри
ємств та підприємцями зводиться до того, що в XX ст. комунізму де
далі важче експлуатувати в слабко розвинутих країнах, бо тут проле
тарі не є достатньо численними, як у капіталістичних країнах, оскільки 
вони там недостатньо по-революційному налаштовані. Неабиякий 
успіх приносить той факт, коли роздмухуються національні пристрасті 
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або ставляться вимоги народів, над якими колись панували білі. 
XX ст. є століттям расових чи міжнаціональних війн більше, ніж бо
ротьби класів у класичному розумінні нього слова.

Те, що пролетарі, як такі, менше схильні до насильства, ніж нації, 
позбавлені своєї незалежності, і раси, які вважаються нижчими, пояс
нюється легко, тільки-но забуваєш шкільні теорії. Наймані робітники 
промисловості, хоч би там що, утримуються дисципліною праці. Іноді 
вони бунтують проти машин та хазяїв у періоди примітивного нагро
мадження, технологічного безробіття чи дефляції. Ці вибухи ставлять 
у небезпеку послаблені держави чи керівників, ладних капітулювати. 
Організовані робітники перебувають у подвійному оточенні — вироб
ничого апарату і профспілкового. Продуктивність одного й другого 
постійно зростає, перший виробляє більше машин, а другий віддає де
далі більшу частку 'їх у розпорядження робітників. Неминуче ці ос
танні миряться зі своїм становищем. Профспілкові секретарі схвалю
ють, не дуже опираючись, суспільство, яке не відмовляє їм брати участь 
у владі та в поділі її доходів.

Селяни, які ненавидять великих землевласників, бо самі прагнуть 
заволодіти землею, інакше схильні до насильства. Саме в селі й через 
землю режим власності має цілком вирішальне значення. Що більше 
розвивається сучасна промисловість, то менше значення має статус 
приватної власності. Ніхто не є власником ні заводів імені Кірова, ні 
«Дженерал моторса». Різниця полягає в наборі менеджерів та роз
поділі потуги.

Якщо припустити, що «конверсія історії» щось означає, то кла
сом, найменш здатним це зробити, мені видається робітничий. Ре
волюції в індустріальних суспільствах змінюють ідею, що трудящі 
робляться зі свого становища й з тих, хто ними керує. Вони перетво
рюють взаємини між подвійною ієрархією — бюрократико-техніч- 
нрю з одного боку, профспілковою та політичною — з іншого. Ве
ликі революції XX ст. мають своїм наслідком підпорядкування пер
шої другій.

У III райху, в совєтській Росії керівники робітничих організацій пе
редають накази держави найманим робітникам набагато більше, ніж 
вони можуть вдовольнити вимоги цих робітників. Щоправда, госпо
дарі влади вважають себе оточеними класовою й расовою спільно
тою. Члени Політбюро обрані історією. Під тим приводом, що гене
ральний секретар партії подає себе за вождя пролетаріату, кілька 
західних філософів раптом знаходять законною практику докорів 
капіталізмові (примусове заощадження, зарплатня частинами тощо), 
вони схвалюють заборони, які відкинули б, якби демократії виявили
ся винними. Робітники Східної Німеччини, що страйкують, протесту
ючи проти збільшення норм, зрадники свого класу. Якби пан Гроте- 
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воль не подавав себе марксистом, то він був би катом пролетаріату. 
Чудова чеснота слів!

Тоталітарні режими встановлюють технічні й політичні ієрархії. 
Хай їм аплодують чи проклинають їх, у них зможуть побачити новин
ку лише за умови, що вони не матимуть досвіду століть. Вільні 
спільноти Заходу, де влада поділена, де держава світська, становлять 
історичну своєрідність. Революціонери, які мріють про цілковиту сво
боду, штовхають до старовизни деспотизму.



ПРО ПОЛІТИЧНИЙ ОПТИМІЗМ

Лівиця, революція, пролетаріат — ці модні поняття є запізнілими 
копіями великих міфів, які колись пожвавлювали політичний оп
тимізм, поступ, розум, народ.

Лівиця, котра охоплює всі партії, розташовані з одного боку 
амфітеатру, які надають постійних цілей чи якогось вічного покликан
ня, існує за умови, що майбутнє варте більшого, ніж теперішнє, і що 
керівництво становленням суспільств раз і назавжди буде стабільне. 

, Міф про лівицю припускає наявність міфу про поступ, він тримає в 
ньому історичне бачення, не позначаючи ту саму довіру: лівиця не пе
реставатиме знаходити навпроти себе, перекриваючи їй шлях, прави
цю, ніколи не переможену й не перетворену.

З цієї боротьби, внаслідок непевної, революція бере дійство наче з 
якоїсь фатальності. Тільки силоміць можна буде подолати опір інте
ресів чи класів, по-ворожому налаштованих до «завтрашнього дня, що 
співає». Очевидно, революція і розум протистоять одне одному: ос
танній нагадує про діалог, а перша — про насильство. Або ж спереча
ються й завершують переконанням іншого, або ж відмовляються пе
реконувати й беруться до зброї. Але насильство було й далі зали
шається останнім засобом певної раціоналістичної нетерплячості. Ті, 
хто знає форму, якої повинні набути інституції, обурюються проти 
сліпоти собі подібних, вони впадають у розпач від слова й забувають, 
що ті самі перешкоди, які сьогодні зводить природа індивідуумів і ко
лективів, постануть завтра, поставивши революціонерів, хазяїв дер
жави, перед безвихідною альтернативою компромісів чи деспотизму.

Місія, відведена пролетаріату, свідчить принаймні про віру, як про 
чесноту, колись наділену народові. Вірити в народ — це вірити в люд
ство. Вірити в пролетаріат — це вірити у вибір нещастям. Нелюдське 
становище означало би порятунок для всіх. Народ і пролетаріат сим
волізують, обидва разом, істину простих людей, але народ залиша
ється, в праві, різнобічним — зрештою, вважають, що самі привілейо
вані будуть залучені до спільноти, — пролетаріат — це клас серед 
інших, він тріумфує, ліквідовуючи інші класи, і зіллється з соціальним 
цілим лише наприкінці кривавих боїв. Той, хто говорить від імені про
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летаріату, віднаходить упродовж століть рабів, що перебувають у 
поєдинку з хазяїнами, він більше не чекає на поступальний прихід при
родного порядку, а розраховує на страшний бунт, щоб знищити раб
ство.

Ці три поняття мають у собі розважливе тлумачення. Лівиця — це 
партія, яка не змирюється із несправедливістю і яка підтримує проти 
виправдань влади права сумління. Революція — лірична чи чарівна 
подія (особливо в спогадах), часто-густо неминуча, що було б так само 
прикро бажати її, як і завжди засуджувати: ніщо не вказує на те, що 
керівні класи зробили свій урок чи що можна усунути негідних керів
ників, не порушивши законів чи не звернувшись до ґренадерів. Проле
таріат у точному розумінні робітничої маси, створеної великою про
мисловістю, не отримав жодної особи, крім одного інтелектуала, 
вихідця з Німеччини, що втік до Великої Британії всередині минулого 
століття, з місією «перетворити історію», але він представляє в XX ст. 
менше величезний клас жертв, аніж когорту трудящих, що їх органі
зовують менеджери й оточують демагоги.

Ці поняття перестають бути розважливими й стають міфічними 
внаслідок розумової помилки.

Щоб відновити існування лівиці в часі або приховати поділ лівих 
сил у кожну епоху, забувають про діалектику суспільних порядків, ков
зання цінностей від однієї партії до іншої, захоплення правицею лібе
ральних цінностей проти планування та централізму, потребу встано
вити між суперечливими цілями компроміс мудрості.

Історичний досвід XX ст. розкриває частоту й причини революцій 
у індустріальний вік. Помилкою є приписувати революції логіку, якої 
в неї нема, бачити в ній сенс руху, що відповідає здоровому глузду, че
кати від неї доброчинств, які не можна зрівняти з сутністю події. Не 
можна не розуміти, що після вибуху суспільство повертається до миру 
і що підсумок буде позитивний. Засіб, як такий, залишається проти
лежним до мети, яку ставлять перед собою. Насильство одних проти 
інших — явище негативне, але іноді потрібне, завжди очевидне, вза
ємно визнане, яке повинно згуртувати колектив. Викорінюючи поша
нування й традиції, воно ризикує знищити засади миру між громадя
нами.

Пролетаріат не може не вимагати й не отримати своє місце в 
спільноті нашого часу. Він видався в минулому столітті цапом відбу- 
вайлом промислових спільнот: таким зробив його економічний по
ступ на Заході, найвільніший раб, найліпше оплачуваний в історії, і 
слава нещасливця повинна перенестися на меншини, знедоленіші, ніж 
він. Слуга машин, вояка революції, пролетаріат ніколи не є, як такий, 
ні символом, ні корисливцем, ні керівником якогось режиму, хоч би 
яким він був. Саме за допомогою містифікації для користування інте



Про політичний оптимізм 91

лектуалів називають пролетарським режим, влада, якого подає себе 
від марксистської ідеології.

Ці помилки мають за спільне джерело оптимізм у мрії, поєднаний 
з песимізмом стосовно дійсності.

Довіряють лівиці, яка завжди набирає тих самих людей задля служ
би тим самим справам. Не втомлюються ненавидіти вічну правицю, 
що захищає мерзотні інтереси чи нездатна розшифрувати ознаки 
прийдешнього часу. Керівники лівиці розташовуються посеред ієрар
хії, вони мобілізують тих, хто перебуває внизу, щоб прогнати тих, хто 
опинився вгорі, вони напівпривілейовані й представляють непри- 
вілейованих до перемоги, яка зробить їх привілейованими. З цих ба
нальностей ми не робимо уроку цинізму: ні політичні режими, ні еко
номічні системи не є еквівалентними. Але добрий сенс наказує не пе
ретворювати двозначне слово, якесь погано визначене збіговисько, 
приписуючи йому славу, яка належить тільки ідеям. Уже надто часто 
встановлювався деспотизм із посиланням на свободу, що досвід спо
нукає порівнювати справу партій радше, ніж їхню програму, й уникати 
довірливих вчинків чи сумарних осудів у цій сумнівній битві, де мова 
завуальовує думку, де цінності на кожному кроці зраджуються.

Помиляються ті, хто чекає порятунку від переможної катастрофи, 
хто впадає в розпач від перемоги в мирних боях. Насильство дозволяє 
спалити етапи, воно вивільняє енергію, воно сприяє піднесенню та
лантів, а також воно перекидає традиції, які зменшували авторитет 
держави, поширює нахил, звичку силових розв’язань. Потрібен час, 
щоб вилікувати болячки, спричинені революцією, навіть якшо ця рево
люція вилікувала болячки усунутого режиму. Коли законна влада впа
ла, гурт людей, іноді тільки одна людина, бере на себе спільну долю; 
щоб, як кажуть прихильники, революція не вмерла. Справді, в боротьбі 
всіх проти всіх вождь повинен взяти гору, щоб відновити перше з благ 
— безпеку. Чому подія, яка, бувши схожа на війну', усуває діалог, відкри
ває всі можливості, бо вона заперечує всі норми, несе надію людства?

Гарячковий оптимізм, призначення пролетаріату для єдиного зав
дання, надмірний песимізм, мерзотність інших класів. Вважають, що 
в кожну епоху одна нація є більш творчою, ніж інші. Згідно з форму
лою Геґеля, Дух світу вкорінюється по черзі в різні нації. Послідов
ність реформи, буржуазної революції, соціальної революції може бути 
витлумачена у таких поняттях, як Німеччина XVI століття, Франція 
XVIII ст. і Росія XX ст., вони постають одна за одною інструментами 
Розуму. Але ця філософія не надає жодному колективу якоїсь політич
ної і моральної чесноти, яка ставить її вище за спільні закони. Є ви
няткові істоти, нема виняткового колективу.

Класи піддаються ще менше, ніж нації, дискримінації обранця й 
знедолених. Або класи вбирають у себе такі великі сукупності, як су
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купність промислових робітників, і в цьому сенсі вони беруть більшу 
участь у своїх стражданнях, ніж своїм прагненням у історичній долі. 
Або вони зливаються з переможними меншинами — шляхтою чи бур
жуазією, і їм належить виконати певну функцію, здійснити певну робо
ту, а не проробити якесь перетворення. Пролетаріат,.підпорядкова
ний суворій дисципліні заводів, не змінює своєї природи зі зміною гос
подаря, так само, як він не змінює природи, спільнот.

Тут є центр суперечки. Історичний оптимізм, забарвлений песиміз
мом, вимагає зруйнування незапам’ятного порядку колективів. Він 
вважає обурливим те, що є, він хоче переважно іншого, того, що буде. 
Отже, він розраховує на партії поступу, на насильство, на якийсь особ
ливий клас, щоб здійснити цей перехід, прогресивний чи раптовий, до 
царства свободи. Завше розчарований, він сам себе прирікає на розча
рування, бо характери соціальної структури, проти яких він різко ви
ступає, видаються незмінними.

Можна довіритися народному вибору, а не народженню, щоб ви
значити політичних лідерів, можна залишити за державою, а не за 
приватними особами, керівництво засобами виробництва: усунення 
спадкової аристократії чи капіталістів не змінює суті соціального по
рядку, бо воно не змінює суті homo politicos.

Існуванню міст щомиті загрожує вічне розчленування або аґресія 
ззовні. Щоб відбити аґресію, міста мусять бути сильними. Щоб чини
ти опір розпаду, влада мусить підтримувати солідарність, дисципліну 
громадян. Неминуче теоретик схиляє до якогось погляду політики без 
ілюзій. Людина видається йому нестабільною й славетною, він ніколи 
не вважає, що її доля гідна її, він покладається на силу й престиж. 
Міркування загальне й часткове, але незаперечне в своїх межах. Ко
жен, хто вступає в політичну боротьбу й прагне рідкісних благ, схиль
ний турбувати республіку, щоб задовольнити свої амбіції і помотати
ся щасливому супротивникові.

Ні громадський порядок, ні сила держави не становлять єдиної ме
ти політики. Людина також є моральною істотою, і колектив є гуман
ним лише за умови, коли він пропонує участь у ньому всім. Але засад- 
ничі імперативи переживають чергування режимів: homo politicos не 
набуває дивом виняткову турботу про громадське добро чи мудрість 
вдовольнитися місцем, шо його випадок чи заслуга їй дали. Незадово
лення, яке перешкоджає спільнотам набути випадкової структури, жа
доба почестей, що пожвавлює, і великі будівники та інтриґани з ниж
нього поверху й далі ворохобитимуть містом, яке лівиця перетворить, 
коли переможе революція й пролетаріат.

Лівиця, революція, пролетаріат, припущені переможцями, викли
кають стільки проблем, скільки вони їх розв’язують. Якщо скасувати 
привілеї шляхти, то залишиться існувати тільки влада держави або 



Про політичний оптимізм 93

тих, хто черпає з неї свої функції. Права з народження, зникаючи, за
лишає вільною кар’єру грошовитих тузів. Руйнування місцевих спіль
нот зміцнює, прерогативи центральної влади. Двісті функціонерів за
ймають місце двохсот родин. А коли революція притлумила пошану 
до традицій, поширивши ненависть до привілейованих, маси стали го
товими схилитися перед шаблею вождя, чекаючи на той день, коли за
спокоєння пристрастей і час відновлять законність і повернуть їхніх 
спадкоємців до розради.

Три міфи про лівицю, революцію та пролетаріат менше спросто
вуються їхньою поразкою, ніж їхніми успіхами. Лівиця визначилася 
проти давнього порядку вільною думкою, застосуванням науки до ор
ганізації суспільства, відмовою від спадкових статусів: вона відверто ’ 
виграла партію. Сьогодні більше не йдеться про постійне просування 
в одному й тому самому напрямі, а про врівноваження планування та 
ініціативи, справедливі винагороди для всіх і спонукання до зусиль, 
могутність бюрократії і права індивідуумів, економічна централізація 
й захист інтелектуальних свобод.

У західному світі революція стоїть позаду нас, а не перед нами. 
Навіть у Італії та Франції ми більше не маємо Бастилії, щоб її поверг
нути, чи аристократів, шоб їх вішати на стовпі. Революція, можлива на 
обрії, мала б своїм завданням зміцнити державу, стримувати інтере
си, пришвидшити соціальні зміни. Проти давнього ідеалу стабільного — 
у своїх звичаях та своїх законах суспільства лівиця й правиця середини 
XX ст. однаково втягнуті в постійну революцію, якою хвалиться аме
риканська пропаганда і яку приписують (в іншому сенсі) совєтському 
суспільству. Консерватизм у стилі Берка, обмежений вузьким колом 
інтелектуалів, тяжіє гальмувати не економічний поступ, а розклад 
вічної моралі.

Безперечно, інтервал величезний, що відділяє виконання від випе
редження. Суспільства, раціоналізовані наукою, більше не є мирни
ми, вони не здаються розумнішими, ніж учорашні суспільства. Якщо 
правда, що достатньо однієї несправедливості, щоб означити гань
бою якийсь режим, не один у наші часи, який не був би зганьбленим. 
Можна полічити відсотки індивідуальних доходів, нижчі за мінімум 
пристойності, слід було порівняти розподіл доходів і способи пану
вання століття тому і тепер, щоб констатувати, що збільшення колек
тивних ресурсів робить суспільства менш нерівними, менш тираніч
ними. Вони не залишаються менш підпорядкованими античним не
минучостям праці й влади і, зрештою, на погляд оптимістів, несприй
нятливими.

Коли ми розглядаємо функціонування конституції чи якоїсь еко
номічної системи, в нас складається враження, імовірно, фальшиве, 
звичайно, поверхове, що випадок чи минуле, чи божевілля й далі пану
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ють. Способи життя людей нагадують абсурдність тим, хто сприймає 
за ідеал царство технічного розуму.

На це розчарування інтелектуали відповідають розмірковуванням 
або бунтом. Вони силкуються розкрити причини розбіжності між учо
рашньою мрією і дійсністю або вони підбирають ці мрії і проектують 
’їх на цілком інші сьогоднішні реальності. В Азії ці міфи й далі кують 
майбутнє, хоч би якими були ілюзії, що в них є. В Європі вони неефек
тивні й виправдовують радше словесне обурення, аніж дію.

Розум запам’ятав усе, що він обіцяв, і навіть більше, він не змінив 
суті колективів. Перш ніж відокремити частку бунтівної людини від 
прогресу, надають дивному творцеві Історії потуги, якої не мають ні 
партії, ні класи, ні насильство. Чи разом і з допомогою часу вони не 
завершать цю конверсію, на яку раціоналізм, що сумує за релігійними 
істинами, не перестає сподіватися?
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ЛЮДИ ЦЕРКВИ Й ЛЮДИ ВІРИ

Марксизм більше не займає ніякого місця в культурі Заходу, навіть у 
Франції та Італії, де значна частина інтеліґенції відверто пов’язує себе 
зі сталінізмом. Марно шукали б економіста, гідного так яазиватися, 
який міг би кваліфікуватися марксистом у точному значенн. цього сло
ва. У «Капіталі» хтось бачить передчуття кейнсіанських істин, інший — 
екзистенціалістський аналіз приватної власності чи капіталістичного 
суспільного порядку. Ніхто не віддає переваги категоріям Маркса пе
ред категоріями буржуазної науки, коли йдеться про потребу пояснити 
сучасний світ. Так само марно шукали б помітного історикі, творчість 
якого рекламувалася б чи випливала б з діалектичного матеріалізму.

Жоден історик, жоден економіст не думав би так, як він думає, як
би не було Маркса. Економіст усвідомив експлуатацію або ще люд
ські витрати капіталістичної економіки, за що можна віддати данину 
Марксові. Історик більше не наважився б заплющйти очі на скромні 
реальності, які керують життям мільйонів людей. Більпе ніхто не 
плекає ілюзій, що він розуміє суспільство, коли він не знає (ірганізацію 
праці, техніку виробництва, взаємовідносини між класами. З цього ще 
не випливає, що комусь вдається зрозуміти властивості містецтва чи 
філософії завдяки знаряддям виробництва.

Марксизм залишається актуальним у своїй ориґінальнй формі в 
ідеологічному конфлікті наших часів. Засудження приватної власності 
чи капіталістичного імперіалізму, переконання, що ринкова еко
номіка й царство буржуазії тяжіють самі собою по своєму закінченні 
до соціалістичного планування й влади пролетаріату, ці фрагменти, 
вирвані із вчення, не схвалюються тільки сталіністами чи їхніми сим- 
патиками, а також великою більшістю тих, хто вважає себ; проґреси- 
стами. Так звана передова інтеліґенція, навіть у англосаксонських 
країнах, де вона ніколи не читала «Капіталу», майже мимсволі підпи
шеться під цими передсудами.

Застарілий у плані науки, ще актуальніший, ніж будь-юли в плані 
ідеологій, марксизм, такий, як його тлумачать нині у Фращії, перед
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усім видається тлумаченням історії. Люди не живуть катастрофами, 
які можна порівняти з катастрофами, що струснули Європу в цьому 
столітті, не запитуючи себе про сенс цих трагічних чи грандіозних 
подій. Сам Маркс дошукувався законів, за якими функціонує, підтри
мується й перетворюється капіталістичний суспільний порядок. Ні 
війни, ні революції XX ст. не розкривають теорію, яку Маркс менше 
довів, ніж навіяв. Ніщо не заважає зберегти слова — капіталізм, 
імперіалізм, соціалізм, — щоб указати на реальності, котрі стали зовсім 
іншими. А слова дозволяють не пояснити науково плин історії, а на
дати їй заздалегідь зафіксованого значення. Так катастрофи перетво
рюються на засоби порятунку

У пошуках надії впродовж цілого століття розпачу філософи вдо- 
вольняються катастрофічним оптимізмом.

Непогрішимість партії

Марксизм сам собою є синтезом: він поєднує у собі головні теми 
прогресивної думки. Він подає себе від науки, яка Гарантує остаточну 
перемогу. Він підносить техніку, яка підштовхує незапам’ятний рух 
людських спільнот. Він робить своїм вічне прагнення до справедли
вості, оголошує реванш нещасливців. Він стверджує, що детермінізм 
командує розгортанням драми, але ця потреба діалектична, вона має 
в собі суперечність між режимами, які змінюють один одного, жор
стокий розрив у переході від одного режиму до іншого й кінцеве при
мирення між суперечливими вимогами. Песиміст з розрахунку, завер
шений оптиміст, він поширює романтичну віру в плідність завору
шень. Кожен темперамент, кожна родина розумів розкриває певний 
аспект вчення, узгодженого зі своїми власними преференціями.

Цей аналіз завше був спокусливішим, ніж незаперечний. Усе те, що, 
не висвітлює милість, завжди важко припускало сумісність між зрозу
мілим характером історичної сукупності й матеріалізмом. Зрозумілим 
був остаточний збіг ідеалу й дійсності доти, доки сама історія видава
лася Поступом Розуму. Метафізичний матеріалізм, так само як і істо
ричний, робить дивним, якщо не суперечливим, це поєднання потреби 
й поступу. Навіщо це піднесення до світу, відданого природним си
лам? Чому історія, структурою якої керують виробничі відносини, по
винна досягти безкласового суспільства? Чому матерія й економіка 
дають нам певність, що утопія здійсниться?

Сталінізм ускладнює внутрішні труднощі марксизму, наголошуючи 
на'вульґарному матеріалізмі, навіть більше, відкидаючи будь-яку схе
му історичної еволюції. Історія показує, що марксизм звільняє від сіро
го тону світські факти, йде від примітивного комунізму до соціалізму 
майбуття: падіння в приватній власності, експлуатація, класова бо
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ротьба були необхідними в розвитку продуктивних сил і піднесенні 
людства на вищий ступінь майстерності та свідомості. Капіталізм при
швидшує власну руйнацію, нагромаджуючи засоби виробництва за бра
ком справедливого розподілу багатств. Становище, за якого вибухне 
революція, буде безпрецедентне: величезна більшість жертв, мале 
число гнобителів, надмірно зрослі виробничі сили тощо. Після цього 
зламу ідея поступу стане дійсною. Після пролетарської революції 
соціальний поступ більше не вимагатиме політичної революції.

За часів німецької соціал-демократії та II Інтернаціоналу теорія са
мознищення капіталізму проходила за основну з догм. Едуард Берн- 
штайн був засуджений як ревізіоніст конґресами Інтернаціоналу, бо 
він поставив під сумнів один із ключових аргументів цієї теорії (кон
центрацію). Але догматизм не поширився поза теорію та стратегію, 
яка випливала з неї (революція згідно з діалектикою капіталізму). В 
щоденній діяльності розбіжності думок всередині кожної партії чи 
між національними партіями залишалися законними: тактика не на
лежала священній історії. Більше так само не було в сталінізмі.

Революція 1917 року в Росії, поразка революції на Заході створили 
непередбачену ситуацію, яка зробила неминучою ревізію вчення. Па
м’ятаймо концепції щодо структури історії. А що пролетарська партія 
здобула перемогу вперше там, де умови зрілості капіталізму не досяг- 
ли свого апогею, то зізнаються, що розвиток виробничих сил не ви
значають самі собою шанси революції. Не втомлюються проголошу
вати, що шанси революції змінюються в міру того, як прогресує капі
талізм. Стримуються пом’якшувати тезу: революція розгортається у 
вигляді революцій, які вибухають з волі багатьох обставин. Рух, що 
йде Від капіталізму до соціалізму, переплітається з історією більшо
вицької партії.

Інакше кажучи, щоб пов’язати події 1917 року із вченням, треба бу
ло відкинути ідею, що історія проходить ті самі етапи в усіх країнах, і 
заявити, що російська більшовицька партія була кваліфікованим пред
ставником пролетаріату. Захоплення влади партією (або якась на
ціональна партія подавала себе за російську партію) є втіленням про
метеївського вчинку, за допомогою якого пригноблені скидають свої 
кайдани. Щоразу, коли партія підкорює якусь державу, революція про
сувається вперед, навіть якщо пролетарі душею і тілом не визнають 
одні одних у своїй партії та революції. У III Інтернаціоналі саме ви
значення світового пролетаріату й російської більшовицької партії 
становить первісний предмет віри. Комуніст, сталініст чи маленко- 
вець є передусім людиною, яка не робить різниці між справою Совєт- 
ського Союзу та справою революції.

Історія партії є священною історією, яка завершиться спокутою 
людства. Як партія змогла б узяти участь у ницостях, властивих 
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світським діянням? Всяка людина, навіть більшовик, може помиля
тися. Партія ж певного фасону не може й не повинна помилятися, по- 
заяк вона говорить і виконує істину Історії. Отже, діяльність партії 
підпорядковується непередбачуваним обставинам. Члени партії, од
наково віддані, як одні, так і інші, спираються на ухвалене рішення чи 
на рішення, яке партія мала б ухвалити. Ця боротьба думок всередині 
партії законна за умови, якщо вона не звинувачує делегацію проле
таріату в партії. Але коли ця остання розколюється з приводу якогось 
предмета великого значення, наприклад, колективізації в сільському 
господарстві, однієї з репрезентативної тенденції партії, тобто про
летаріату й історичної істини, а інша — переможена опозиція — зра
джує священну справу. Ленін ніколи не ставив під сумнів свою місію, 
яка, на його думку, не відокремлювалася від революційного покли
кання робітничого класу. Абсолютна влада, яку бере на себе невели
ке число людей чи одна людина над «авангардом пролетаріату», 
розв’язує суперечність між абсолютною вартістю, що надається де
далі більше партії, та поворотами в діяльності, закладеній у безструк
турній історії.

/Партія, яка завжди має слушність, повинна щомиті визначати пра
вильну лінію між сектантством та опортунізмом. Де пролягає ця пра
вильна лінія? На однаковій відстані від двох рифів опортунізму та сек
тантства. Але ці обидва рифи первісно були розташовані відносно 
правильної лінії. Тому можна вибратися із зачарованого кола тільки 
за допомогою владного декрету, який визначає водночас істину й по
милки. І цей декрет неминуче є самочинний, ухвалений однією люди
ною, яка суворо розрізає між індивідуумами та гуртами; стрибок між 
таким світом, який був би, якби первісне вчення було справжнє, і та
ким світом, який є насправді, перекладає істину на сумнівні неперед
бачені рішення якогось тлумача, що кваліфікується силою.

Від самого початку кожна економічна система визначена режимом 
власності. Експлуатація трудящих за капіталізму випливала з приват
ної власності на засоби виробництва, вбогість супроводжувала експлу
атацію, розвиток продуктивних сил поступово ліквідував би посеред
ницькі групи. Наприкінці цього процесу вибухнула & революція, і 
соціалізм мав би своїм завданням справедливо розподілити плоди 
капіталістичного нагромадження. Тож революція 1917 року мала 
своєю функцією накинути еквівалент капіталістичного нагромаджен
ня, тимчасом як у Європі та Сполучених Штатах, незважаючи на пе
редбачення, що ґрунтувалися на вульгарному марксизмі, рівень жит
тя мас піднявся, і нові середні класи без угаву заповнюють порожни
ни, що їх відкриває технічний поступ у лавах колишніх.

Ці добре відомі факти не відштовхують комуністичне тлумачення 
історії. Можна навести філософські докази, щоб схарактеризувати 
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економічні соціальні системи за допомогою режиму власності, навіть 
якщо рівень життя менше залежить від цього режиму, ніж від продук
тивності. Ці факти не менше примушують проводити відмінність між 
тонким чи прихованим сенсом та вульґарним значенням слів.

Ми вже бачили приклад цієї відмінності з приводу двох властивос
тей, ідеальної і реальної, свободи. Робітник заводів Форда експлуато
ваний, якщо експлуатація, за визначенням, пов’язана з приватним во
лодінням засобами виробництва та зисками підприємств. Робітник 
заводів імені Путілова «вільний», якщо, працюючи на колектив, він 
перестає, за визначенням, бути експлуатованим. Але «експлуатація» 
американського робітника не виключає ні вільних виборів секретарів 
профспілок, ні дискусії з приводу заробітної платні, ні підвищеного 
розподілу. «Визволення» російського робітника не виключає ні внут
рішнього паспорта, ні одержавлення профспілок, ні заробітків, ниж
чих за заробітки західних трудящих. Совєтські керівники знають, що 
капіталістична експлуатація не призводить ні до убогості трудящих, ні 
до зменшення національного доходу, який повертається до них. Що 
більшим є розбіжність між тонким і грубим сенсом слів, то менше 
керівники зможуть публічно висвітлювати дійсність цієї відмінності. 
Вони намагаються, якщо не вимушені, пропонувати масам показ світу 
таким, що сенси тонкий і грубий збігаються. Робітник Детройта, Ко
вентрі, Білланкура буде, згідно з московською пропагандою, знедоле
ний, а робітник Харкова чи Ленінграда насолоджуватиметься добро
бутом, невідомим на Заході. А що совєтська держава забезпечила собі 
монополію на пресу, заборонила «вільним» пролетарям переступати 
кордони, уявлення, зумисне фальшиве, про світ може імпровізувати
ся, з частковим успіхом, перед мільйонами людей.

Така сама різниця між тонким і грубим сенсами наявна з приводу 
численних термінів. Будь-яка перемога, навіть військова, комуністич
ної партії — це перемога миру. Соціалістична країна, по суті, є мир
ною, бо імперіалізм є наслідком капіталістичних суперечностей. 
Війна не засуджується як така, а як якась несправедливість, коли во
на не веде до перемоги соціалізму, тобто до перемоги комуністичної 
партії. З іншого боку, мир у грубому сенсі означає відсутність війни. В 
Кремлі чи в політичному бюро французької партії знають таємне 
вчення про мир та про війну. Але якомога частіше там послуговують
ся в пропаганді словом «мир» у грубому сенсі, щоб лестити пацифізм 
мас1.

1 На наш погляд, імперіалізм є характерним для кожної держави, яка силкується 
панувати над своїми сусідами й поширювати в них свою систему інституцій за допо
могою сили. На погляд комуністів, тільки капіталістичні держави можуть бути 
імперіалістичними: поширення совєтського соціалізму, хоч би воно здійснювалося 
російською армією, не є якоюсь формою імперіалізму.
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Ця відмінність двох сенсів пояснює цікавий осуд, якого сталінізм 
надавав упродовж цих останніх років відтінку об’єктивності. Розгляда
ти факти самі собою, без посилання на вчення, це припускатися буржу
азної помилки. Тож якщо можна пов’язувати розпорошені дані із су
купністю, то це не означає підмінювати фактами значення, яке їм супе
речить під приводом якогось глибшого розуміння. Посилення поліції 
не говорить про виснаження держави чи загнуздання профспілок — 
про наближення соціалізму. Так само ті, хто хоче розглядати чорнові 
дані, організацію влади, взаємовідносини підприємців і службовців, пе
ребувають на шляху лжевчення.

Ніхто не знає, допоки поширюється безумовна влада партії в добу 
Жданова — Сталіна, цей останній штампував думки щодо спадщини, 
формулював теорію про мистецтво, втручався в лінгвістику й вислов
лював істини про минуле та майбутнє. Але ніколи «історична істина» 
не була такою неподатливою для буквального тлумачення, ім’я 
Троцького було стерте з анналів революції, і творець Червоної Армії 
ретроспективно канув у небуття.

Діалектики, що відповідають за мовний стиль, який використову
ють гучномовці пропаганди, роблять відмінність між справжнім учен
ням та ідеологіями, які використовуються для того, щоб спокусити чи 
виграти такий-то клас чи таку-то націю. Вчення, як таке, твердить, що 
всяка релігія є забобон, але при цьому надається свобода культу. Тож 
влада використовуватиме митрополита в кампаніях боротьби за мир 
під час собору православних церков. Вчення відкидає націоналізм і пе
редбачає загальне безкласове суспільство. Коли йдеться про відбиття 
гітлерівської агресії, то згадують монарха Олександра Невськогр чи Су- 
ворова, перебільшують чесноти великоросійського народу. Тридцять 
років тому перемоги царських армій були імперіалістичними, а сьо
годні вони «прогресивні» з причини вищості цивілізації, принесеної 
російськими військами та революційного майбутнього, заповіданого 
Москві. Невже єдиною місією великоросійського народу є ідеологія, яку 
психотехніки застосовують з мотивів своєчасності, чи елемент вчення?

Нездатні визначити православ’я, прочани підпорядковуються су
ворій дисципліні в манері говорити і, либонь, досить великій свободі 
в способі думати. М. С. Мілош1 проаналізував рушії та системи ви
правдання інтелектуалів, що є прихильниками чи вагаються, в країнах 
народної демократії. Вони мають вибір між покорою, безнадійним 
опором чи еміграцією. Інтелектуали Заходу вільні.

1 Див. : La Pensée captive, Paris, 1953.

Мотиви приєднання й зміст вірування змінювалися від особи до 
особи: справжньою общиною серед віруючих є церковна община, а не 
община думки чи почуттів. Справжні комуністи припускають, що ро
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сійська більшовицька партія, партії, що зараховують себе до неї, 
втілюють справу пролетаріату, яка збігається з соціалізмом.

Цей акт віри не виключає найрізноманітніші тлумачення. Один ду
має, що партія є необхідним чинником пришвидшеної індустріалізації 
і занепаде з підвищенням рівня життя, інший, що соціалізм прирече
ний на загальне поширення і що Захід неминуче буде переможений чи 
перетворений, не тому, що він морально чи духовно стоїть нижче, а 
тому, що він історично приречений. Той має соціалістичйе нагромад
ження за основу, а ідеологічні марення —* за якийсь жалюгідний су
провід справи, яку підказує розум. А той, навпаки, має «логократію» 
за провісницю нових часів: механічні суспільства, втративши віру в Бо
га, будуть об’єднані в ярмі якоїсь сторічної теології.

Оптимісти чи песимісти, збуджені нескінченним чеканням чи підко
рені нелюдській долі, всі ці прочани перебувають у стані, який не має 
масштабу індивідууму й партія якого бере на себе відповідальність. 
Вони не знають ні концентраційного табору, ні загнуздання культури, 
але вони відмовляються порушити присягу вірнопідданських почуттів, 
прийняту на Грандіозному Заході. Хай людина в історії тримається що
до свого часу відстані, яку плин часу Гарантує історикові: наші нащад
ки підкоряться і, може, з вдячністю, чому б нам не наслідувати вже від 
сьогодні мудрість наших спадкоємців? Між членом партії, який наївно 
отримує від партії повсякденну істину, і тим, хто об’єктивно знає світ, 
очищений від полуди значення, існують усі посередництва.

Невловима, ця ортодоксальність не є менш наполегливою, пере
можною. Вона збільшує престиж марксистських ідей за допомогою си
ли факту: партія — господар совєтської держави і величезної імперії. 
Ті, хто спирається на ідеї, не схиляючись перед фактом, вагаються на 
порозі, схильні то паплюжити факт в ім’я ідеї, то виправдати факт за 
допомогою ідеї. Сталініст не завжди знає достеменно, в що він вірить, 
але він твердо вірить, що на більшовицьку партію чи на президію по
кладена історична місія. Така віра могла видатися 1903 року сміховин
ною, 1917 року — дивною, 1939 року — сумнівною. Відтоді вона була 
освячена богом боїв. Яка інша партія була б гідна втілити справу світо
вого пролетаріату?1

1 Достатньо було б зрозуміти, що немає світового пролетаріату, нема справи 
світового пролетаріату, щоб розсіяти неясність.

1 і

Революційний ідеалізм

Перемога завжди є випробуванням свідомості революціонерів, що 
ідеалізм спрямований проти встановленого порядку й стає в свою 
чергу привілейованим. Суспільство після інтермедії ліризму та на
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сильства повертається до буденного життя. Навіть якщо він не був би 
захоплений Сталіним й не збудував би велику промисловість, режим, 
споруджений більшовиками, розчарував би віруючих. •

Зовні й всередині вагаються між двома позиціями: чи підтримува
ти, незважаючи ні на що, новий суспільний порядок, що, вірний своєму 
натхненню, просувається до своєї мети, чи спростувати різницю між 
тим, що пророки оголошували перед взяттям влади, та державою, яку 
збудували бюрократи. По той бік залізної завіси перша позиція споку
шає більше, ніж друга: розчарування виражається не через відмову, а 
через ментальну стриманість. Виправдовуються потребою, відмовля
ються плутати її з ідеалом. З цього боку залізної завіси, навпаки, особ
ливо у Франції, друга позиція часто спостерігається серед інтелекту
алів.

Не сталіністські революціонери уявляють собі революцію, яка по
рве з капіталізмом так само радикально, як і сталінізм, але уникне бю
рократичного занепаду, первісного догматизму, поліцейських над
мірностей. Вони представляють певний варіант троцькізму, якщо го
диться означити цим терміном марксистів, які й далі аплодують 
подіям 1917 року й критикують з різною суворістю деякі аспекти со- 
вєтського режиму. Троцькісти схиляються заступатися за Совєтський 
Союз у поєдинках з капіталістичними державами. Вороже налашто
вані до буржуазії, яка надає їм свободу жити й висловлюватися, вони 
зберігають ностальгію за іншим світом, який безжально знищив би, 
який, чарівливий і далекий, несе їхню мрію й долю пролетаріату.

Революціонери-несталіністи ніколи не відігравали від початку 
консолідації сталінської диктатури жодної ролі у важливій політиці. В 
паризьких колах вони посідають перше місце, а екзистенціалісти — 
пан Жан-Поль Сартр і пан Моріс Мерло-Понті, виявили щось на 
кшталт філософської шанобливості до революційного ідеалізму, що 
його трагічне існування Троцького та реалізм Сталіна, здавалося, ра
зом засудили.

Християни чи раціоналісти, бунтарі в пошуку якоїсь революції звер
таються до творів молодого Маркса, як протестанти, церква яких не 
переслідувала духовної мети, втілювали Євангелію. «Економіко- 
політичний рукопис», «Вступ до критики філософії права Геґеля», «Ні
мецька ідеологія» мають у собі оригінальне повідомлення, на яке по
силаються екзистенціалісти, щоб водночас дистанціюватися від 
совєтського режиму й щоб нічого не опустити з критики капіталізму.

З погляду цього способу думки, «Гуманізм і терор» — найбільш си
стематичний виклад. Працівники «Еспрі» чи «Тан модерн» наводили 
з різних нагод аргументи, які здебільшого спираються на розміркову
вання, розгорнуті паном Мерло-Понті. Спекуляції Сартра на проле
таріаті становлять тільки один з моментів демонстрації.
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Зведена до головного, ця остання є приблизно такою. Марксистсь
ка філософія істинна, вона є остаточною істиною в подвійному сенсі. 
Вана позначила необхідні умови для «олюднення» суспільств. Вона 
накреслила шлях, на якому мало б шанс досягти успіху «радикальне 
розв’язання проблеми співіснування» — шлях пролетарської рево
люції. Тільки «справжні міжособові взаємини» «загальний клас», про
летаріат утвориться в партії, поборе капіталізм і визволить усіх лю
дей, визволивши самого себе.

Ніхто не зумів би ні прийти до цієї філософії, ні випередити її, але 
всі з повним правом запитуватимуть себе, чи пролетаріат під 
керівництвом комуністичної партії виконує місію, яку доручила йому 
філософія. Підстави для того, щоб поставити під сумнів вірність 
Совєтського Союзу пролетарському гуманізму під царством Сталіна, 
дуже вагомі. Але жоден клас, жодна партія, жоден індивідуум не зміг 
би замінити собою пролетаріат: поразка цього останнього була б по
разкою самого людства. Узгоджуватимуть саме з совєтським табо
ром відстрочку помилування, відмовлятимуть у ньому буржуазним 
демократам і капіталістам, які зберігають за невеликим числом лю
дей вигоди свобод і приховують фактичні жорстокості — колоніалізм, 
безробіття, заробітна платня — за лицемірними ідеологіями.

«Розглядуваний зблизька, марксизм не є якоюсь гіпотезою, котру 
можна завтра замінити якоюсь іншою; це звичайний виклад умов, без 
яких не буде людства в сенсі взаємовідносин між людьми і раціональ
ності в історії. В якомусь сенсі це не якась філософія історії, це — 
філософія історії, і відмовитись від неї — це означало б поставити 
хрест на історичному глузді. Після чого буде тільки марення чи аван
тюра»1. Цей текст, надзвичайний з погляду догматизму та наївності, 
викривальний. Він виражає переконання певного числа інтелектуалів 
усього світу: марксизм збігається з філософією історії, він остаточно 
правдивий.

1 Ниттапііте є? Теггеиг, р. 165.

У чому полягає, згідно з нашим автором, ця остаточна істина: во
на не має у собі ні примату виробничих відносин, ні схеми історично
го розвитку; вона має в собі дві головні ідеї: слід посилатися на все пе
режите, щоб оцінити політико-економічні системи, взаємне пізнання 
характерне для властиво людської спільноти.

Ці дві думки прийнятні за умови, що буде розвіяно сумнів щодо 
першої й позначено формальну природу першої. Щоправда, критика 
ідеологій, яка може подаватися від імені Маркса, є певним здобутком 
політичної науки. Було б соромно виправдовувати капіталізм за допо
могою взірця чудової конкуренції чи парламентських режимів, за до
помогою фікції самоуправління. З цього не випливає, що особа була б 
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нічим поза своєю суспільною роллю, що міжлюдські взаємини вбира
ють у себе існування всіх і кожного. Під прикриттям справедливої 
критики пан Мерло-Понті сповзає від заперечення трансцендентності 
й внутрішнього життя.

Ізольоване від філософії, поняття пізнання не є ні точнішим, ні 
конкретнішим за поняття свободи. Якими є вимоги цього пізнання? 
Яка різнорідність сумісна з цим пізнанням? Жодне з цих запитань не 
знаходить відповіді в «Гуманізмі й терорі».

Ідея й слово «пізнання» походять з філософії Геґеля ще більше, 
ніж з творів молодого Маркса. У цій філософії пізнання визначається 
з діалектики хазяїна й раба, війни й праці. Припустімо, що пан Мер
ло-Понті підхоплює цю діалектику й також розраховує на технічний 
поступ та загальну державу, щоб покласти всьому цьому край. На від
міну від Маркса, він не має ґлобальної концепції історії. Марксистсь
ка, критика розвивається залежно від ідеї історії та людини, яку зазда
легідь мали за істину: дійсність не відповідала ідеї, що людина в філо
софії, тобто у філософії Геґеля, змогла заволодіти сама собою. Мен
ше виникало запитань із приводу мети, ніж із приводу шляху та за
собів. Маркс присвятив своє життя не розмірковуванню на філософ
ські теми, а аналізові економіки та суспільства, щоб угледіти там 
просування Розуму через плутанину подій. Феноменологічне вчення, 
яке описує досвід кожного й не знає, чи розвиток суспільств здійснює 
поступ людства, повинне надати якогось змісту поняттю пізнання, 
без чого воно не дозволяє ні судити про теперішнє, ні вирішувати що
до майбутнього.

Усі складні суспільства мали в собі нерівний поділ влади й ба
гатств, суперництво індивідуумів за володіння рідкісним добром, ска
жімо, цитуючи нашого автора, «могутністю одних і покірністю інших», 
якщо хтось претендує радикально усунути нерівність і суперництво, 
якщо влада одних не повинна більше вимагати покори інших, тоді до
революційна держава вимагає перетворення соціальних умов для всіх. 
Так молодий Маркс спекулював на меті відмінності між суб’єктом та 
об’єктом, існуванням та суттю, природою та людиною. Але так само 
виходять з раціональної думки та обмежуються вкладанням у філо
софський словник тисячолітню мрію чи релігійне сподівання від кінця 
світу.

Зате, якщо й далі залишатися на землі, треба уточнити організацію 
держави та економіку, яка забезпечила це взаємне пізнання. Маркс 
писав століття тому, в добу, коли народжувався сучасний пролетаріат, 
коли текстильні фабрики символізували сучасну промисловість, коли 
ще майже не було відоме акціонерне товариство. Він міг приписати 
приватній власності та ринковим механізмам усі лиха, накинути гро
мадській власності та плануванню незрівнянні чесноти, не запитуючи 
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про досвід. Визначати сьогодні Совєтський Союз марксистським 
прагненням «радикального розв’язання проблеми співіснування» 
рівнозначно визначенню колонізації прагненням євангелізувати язич
ників.

Як якась революція змогла б ураз змінити умови життя проле
тарів? Як започаткувала б вона еру взаємного пізнання? Тільки-но пе
рейшовши від філософського плану до соціологічного, з’явився б ви
бір між двома відповідями. Або ж починається визначення інституцій 
стосовно якоїсь ідеї: якщо робітник «божевільний», який працює на 
приватну особу, божевілля зникне з того дня, коли всі робітники за
вдяки колективній власності та плануванню опиняться безпосередньо 
на службі колективу, тобто загалу. Або ж почнуть грубо розглядати 
долю людей за різних режимів, їхній рівень життя, їхні права, їхні зо
бов’язання, дисципліну, якій вони підпорядковані, перспективи просу
вання вперед, які відкриваються перед ними. Ця альтернатива приво
дить нас до альтернативи ідеального визволення та реального визво
лення, або ще до езотеричного сенсу й вульгарного. В тонкому сенсі в 
Росії більше немає класів, позаяк всі трудящі — трударі, включаючи 
Маленкова, і за відповідним визначенням експлуатація виключається. 
У вульґарному сенсі політичні режими різняться між собою за ступе
нем, а не за природою, кожен з них має в собі певну нерівність, стано
вить певний тип влади, і ніколи не буде завершена гуманізація життя 
в спільноті.

Яку з цих двох відповідей обрав пан Мерло-Понті? Відповідь 
стилістично тонку, але використавши три критерії, а не один: колек
тивна економіка, спонтанність мас, інтернаціоналізм. На жаль, дві з 
трьох надто невиразні, щоб ґрунтувати на них будь-яке міркування. 
Маси ніколи не є цілком пасивними, і їхня діяльність ніколи не є ціл
ком спонтанною. Маси, до яких зверталися Гітлер, Муссоліні чи Ста
лін, піддавалися пропаганді, а не примусу. Чи панування над Східною 
Європою комуністичних партій завдяки присутності там Червоної 
Армії є виявом вірності, а чи карикатурою інтернаціоналізму?

Сприймаючи без критики передсуд про інтелігенцію, філософ на
полягає, що приватна власність на засоби виробництва несумісна із 
взаємним пізнанням людей. Як багато прогресивних мислителів, він 
наївно підписується під вчорашніми зухвальствами й не знає, що 
досвід не залишив значної ідеологічної ваги опозиції двох форм влас
ності, коли йдеться про великі промислові підприємства. Амери
канські «корпорації» анітрохи не віддалені від того, що Маркс викри
вав під назвою приватної власності, ніж совєтські заводи.

Цих критеріїв замало, щоб означити розбіжність між револю
ційним ідеалізмом та дійсністю сталінізму: кристалізація нерівності, 
пропагування страху, перебільшення націоналізму не узгоджуються з 
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сенсом тих цінностей, що їх повинна втілювати в життя революція. За 
допомогою нового декрету філософ робить з цих сумнівів та хвилю
вань парадоксальний висновок. Як можна засуджувати Совєтський 
Союз, якщо поразка окремого заходу була б поразкою марксизму, тоб
то самої історії. Помилуймося цим способом думки, таким типовим 
для інтелігенції. Все почалося з пізнання людини людиною, пройдено 
через революцію, відведено пролетаріату й тільки йому якусь рево
люційну здатність, приховано зроблено підпис під претензією ко
муністичної партії самій представляти пролетаріат, і коли, зрештою, 
ми з розчаруванням розглядаємо творіння сталінців, не ставимо під 
питання жоден із попередніх заходів, не запитуємо себе ні про пізнан
ня, ні про місію пролетаріату, ні про техніку більшовицької діяльності, 
ні про владу, яку накидає суцільне планування. Якщо якась революція, 
здійснена від імені марксизму, перебільшує тиранію, вина за це не до
кладатиметься ні на Маркса, ні на його тлумачів. Ленін матиме слуш
ність і пан Мерло-Понті також, але історія помилиться чи радше не 
буде ніякої історії, і світ — це безглузда метушня.

Чому найбільше випробування водночас марксизму й історії при
падає на середину XX ст. і змішується з совєтським досвідом? Якщо 
пролетаріат не перетворюється на якийсь загальний клас і не бере на 
себе долю людей, чому замість розчаруватися в майбутньому не при
пустити, що філософи помилилися, відводячи заводським робітникам 
єдину місію? Чому «гуманізація» суспільства не була б спільною й за
вше незавершеною справою людства, нездатного усунути розбіжність 
між дійсним та ідеєю, нездатного також змиритися з цим? Чому взят
тя влади якоюсь партією, що обмежується монополією держави, було 
б незаперечним вступом до цього невизначеного завдання?

Ось так впадають у помилку, що ніби Маркс мав остаточну заслу
гу в розкритті: оцінювати суспільства за їхньою ідеологію, а не за до
лею, якою вони наділяють людей. «Це остаточна заслуга марксизму і 
поступ західної свідомості, що вони навчилися зіставляти ідеї з со
ціальним функціонуванням, які нібито вони пожвавили, нашу перспек
тиву з перспективою інших, нашу мораль з нашою політикою». Не 
можна ліпше сказати. Але чому революціонери уникали цієї конфрон
тації?

Процеси й зізнання

Великі процеси, які вилилися 1936—1938 рр. в осуд товаришів 
Леніна і відтворилися в державах-сателітах після розколу Тіто, вида
ються багатьом західним спостерігачам символами всесвіту 
сталінізму. В порівнянні з процесами інквізиції вони викривають пра
вослав’я, виводячи на світло єресь. У цій дійовій історичній релігії 
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православия присвячує тлумачення минулій і майбутній події, а єресь 
сплітається з відхиленнями, з порушеннями дисципліни чи помилка
ми поведінки. А що релігія не знає внутрішнього життя, то чистота 
душі чи добрі наміри, будь-яке фактичне відхилення — це єресь так са
мо, як і схизма.

Ці процеси, хоч би що там казали, не таємничі. Численні свідчення 
навчили нас, як отримувалися зізнання. Фізик Вайсберг, польський 
член опору Стипольський, американський інженер Воеджелер між 
іншими зробили детальну розповідь про свої пригоди. Вони описали 
методи, за допомогою яких впродовж великої чистки 1936 —1937 ро- 
ків, у Москві наприкінці війни, в Будапешті під час панування угорсь
кої народної демократії приводили комуністів і не-комуністів сповіда
тися про злочини, яких вони не вчиняли; ці злочини іноді були чистою 
вигадкою, а іноді — кримінальною кваліфікацією дійсних фактів, але 
самі собою чи стосовно їхніх авторів були невинними.

Техніка зізнань не передбачає у звинувачених невиразне почуття 
вини, якогось порозуміння між слідчим і звинуваченим. Ця техніка за
стосовувалася до не-більшовиків, есерів чи зарубіжних інженерів, 
перш ніж бути застосованою до опозиціонерів, які потрапили в нелас- 
ку, Вона пояснюється від самого початку банальною обережністю. Ба
жають переконати маси, що партії-суперниці складаються з людей без 
віри й честі, які не відстають ні перед чим, щоб погамувати свою не
нависть чи честолюбність; хочуть їх переконати, що капіталістичні си
ли змовляються проти батьківщини трудящих, що труднощі будів
ництва соціалізму спричинені ворогами та їхніми вчинками. Совєт- 
ський уряд не сам шукає цапа відбувайла, і всі народи, що опинилися в 
небезпеці чи зазнали поразки, кричали про зраду. Зізнання приносять 
удосконалення цій віковій практиці; жертва, на якій повинен зосере
дитися гнів натовпу, сама проголошує справедливе покарання, яке її 
пригнічує.

Це прояснення не виключається з випадків Зінов’єва, Каменева, Бу- 
харіна. Справа революції й батьківщини більше не відокремлюється 
від сталінської команди з того часу, коли вчорашні герої зізнаються, 
що вони були в змові проти партії, готували чи виконували саботаж і 
терористичні замахи і, нарешті, підтримували взаємини з поліцією III 
райху. Всі процеси будуються на цьому поясненні, яке переслідує мету 
урядової пропаганди. Засоби, за допомогою яких отримані аналогічні 
зізнання у різних випадках, пристосовані до особистості звинувачених, 
є то більш фізичні, то більш психологічні. Найвитонченіші тортури 
зводяться до елементарних принципів: просте мистецтво, сказав би 
Наполеон, і все завершено.

Чому стільки розмірковувань на Заході на цю тему? Коли облиши
ти функцію очищення в совєтському режимі, дві теми викликають 
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роздуми. Чи прокурори не відчувають у манері інквізиторів, що вони 
змушують до сповіді в правді, навіть якщо вони застосовують насиль
ство? І чи ця правда не висвітлює якусь «надреальність», якщо факти, 
на які спирається слідство, не є матеріально точними? З іншого боку, 
чи звинувачені не відчувають почуття вини не в буквальному розу
мінні, коли Бухарін нібито готував убивство Леніна чи Зінов’єв зу
стрічався з представниками ґестапо, а в тонкому сенсі, коли опозиція 
нібито справді була в перспективі судді, як у перспективі підсудного, 
рівнозначному зраді?

Для нас неважливо аналізувати психологію старих більшовиків, 
розпізнати частку, яка піддається примусу, глухому усвідомленню ви
ни, тобто бажанню востаннє зробити послугу партії (в стилі японсько
го камікадзе). Для нас важливо знайти на цьому окремому прикладі 
двозначності невловимої ортодоксії та революційного ідеалізму, 
представництво історичного світу як у церковних діячів та людей віри 
і джерело їхніх порівняних помилок.

Чи ортодоксальним сталінцем є той, хто вірить слово в слово 
свідченням звинувачених чи актові звинувачення? Чи існує такий ор
тодокс? Вгорі ієрархії, звісно, їх не зустрінеш. Сам Сталін і його това
риші, судді, знають про неспонтанність зізнань і фабрикування фактів. 
Члени партії, які мають досвід очищень, які були присутні при скла
данні досьє проти їх самих чи їхніх друзів, насилу зберігають ілюзію 
про правдивість цих розповідей, які взаємно підтверджують одна од
ну, але які не мають матеріальних доказів. Викладені факти радше 
викликають скептицизм: дивні терористи сформували центри, але не 
вчинили замахів, саботажники керували цілими відділами промисло
вості й діяли в спосіб партизан. Чи слід вірити, що середній росіянин, 
який не є більшовиком, але який кориться встановленій владі, сприй
має в буквальному сенсі ці поліційні романи? Чи припустить він, що 
кремлівські лікарі є вбивці в білих халатах, бо їх несправедливо запідо
зрили? Не можна виключати таку легковірність — таке саме спос
терігається і в деяких французів; я сумніваюсь, що явище буде вельми 
поширене. Воно буде таким у тому випадку, коли техніка процесів не 
буде такою вже розумною. Якщо росіяни вірять у зізнання, то вони 
справді ладні повірити в будь-що. Не варто завдавати собі клопоту, 
щоб їх переконати в протилежному.

У всякому разі, визначення ортодокса зводиться до того, що не 
слід сприймати буквально зізнання: згідно з таким визначенням, сам 
Сталін не був би ортодоксом, і ті, хто має доступ до езотеричної прав
ди, були б виключені з ортодоксії. Якщо тільки не впадати в чистий 
цинізм, внутрішні кола партії повинні вдатися до аналогічного тлума
чення з тим, що його Віктор Серж зробив у «Справі Тулаєва», пан Ке- 
стлер розвинув і популяризував у «нулі й нескінченності», пан Мерло- 
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Понті підхоплює в феноменологіко-екзистенціалістському стилі в 
«Гуманізмі й терорі», жорстоко критикуючи Кестлера1.

1 Пан Мерло-Понті докоряє Кестлеру, що той поганий марксист, що мислить про 
марксизм механічними термінами, замість того, щоб визнати пережиту 
міжсуб’єктивність, як єдину, абсолютну дійсність, і поставити перспективи тих і тих у 
це пережите співіснування. Кестлер міг би відповісти, що комуністи (за винятком Лу
кача, який завше тримався осторонь) ніколи не мислили про свій марксизм такими хи
сткими термінами. Навіть більше, пан Мерло-Понті припускається зрештою помилки, 
яку можна порівняти з помилкою механістів. Ці останні уявляють собі остаточний 
соціалізм як неминучий. Він визнає як остаточний термін, здатний виправдати 
історію, до чого тільки пролетарська революція повинна привести. Що ж до процесів. 
Опозиція екзистенційно-марксистської діалектики та механізму не має значення.

Принципи цього тлумачення прості: суддя не помиляється, вважа
ючи опозиціонера зрадником; опозиціонер, зазнавши поразки, може 
бути схильний визнати правду за своїм суперником, за своїм перемож
цем. Розмірковування, яке веде до першої пропозиції, є розміркову
ванням усіх революціонерів, воно неминуче набуває поширення в 
періоди пароксизму. Хто відокремлюється від партії і людини, яка 
втілює справу, той переходить до іншого табору й працює на контрре
волюцію. Бухарін, борючись проти сільськогосподарської колек
тивізації, давав аргументи селянам, які відмовлялися вступати до 
колгоспів, він допомагав тим, хто саботував урядову програму, по суті 
поєднувався з ворогами, які ззовні силкувалися послабити батьківщи
ну революції. Логіка опозиції спонукала його захищати чи реставрува
ти капіталізм у селах. Він діяв так, ніби вступив до союзу з контррево
люційним табором, а що в політиків вимагають звіту про їхні дії, а не 
про їхні наміри, він об’єктивно зрадив партію і водночас соціалізм. 
Цей метод так званих «ланцюгових визначень» більшовики застосову
вали тим більше залюбки, що серед революціонерів вони вирізнялися 
культом партії. Абсолютна цінність, яку переслідувала остаточна ме
та — безкласове суспільство, пов’язується з партією. Відокремлюва
тися від цієї останньої було б на словах чи в діях, а не в намірах припу
ститися найжахливішої помилки.

Товариш Ленін, що потрапив у боротьбу заколотників, не є нездат
ним щиро підписатися під цим розмірковуванням. Либонь, він і далі 
думає, що колективізацію можна було б здійснити інакше, але в нього 
більше нема платформи, нема перспективи. Будь-яка розбіжність між 
партією та її теперішнім керівництвом стала неможливою. Якщо не 
ревізувати всю його систему мислення, — ланцюгове визначення, яке 
йде від соціалізму до Сталіна через пролетаріат і партію, — він пови
нен прийняти присуд історії, яка все вирішила на користь того, хто й 
далі протестує в глибині свого серця. «Капітулюючи», може, він спов
нений почуття, що зрікається своєї гідності чи що робить поступку зі 
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слабкості. Немає внутрішнього життя, немає божественної справед
ливості, нема історії без революції, ні революції поза пролетаріатом, 
озброєним партією, і немає більше партії поза сталінським керів
ництвом. Чи заперечуючи свою опозицію, революціонер у глибині 
душі не залишається вірним своєму минулому?

Таке хистке тлумачення, на якому легко множаться різні варіанти, 
по суті спільне з тлумаченням церковників та людей віри: чим 
відрізняються перші від останніх? Я бачу три головні відмінності.

1. Ортодокс найчастіше знає, що факти вигадані, але ніколи він не 
має права публічно згоджуватися з цим. Він пристосовується і мусить 
пристосовуватися до дисципліни політичних теревень. Ідеаліст збе
рігає за собою право кваліфікувати процеси «словесних церемоній» і 
більш-менш чітко казати, що факти існують лише в актах звинувачен
ня та в зізнаннях. Ця відмінність має загальне значення. Ортодокс у 
глибині душі знає концентраційні табори; на словах він знає тільки та
бори перевиховання. Скажімо ще, що один знає лише факти, викладе
ні словами доктрини, інший знає грубі факти.

2. Ортодокс не має певності більше за ідеаліста в деталях подій. Він 
пошепки згоджується із зникненням Троцького, прогнаного перемож
ним суперником з анналів революції. Він не сумнівається в «Грандіоз
них словах» історичного тлумачення, чого вчить його партія. Згідно з 
членами партії, «Грандіозні слова» більш-менш розгорнуті чи точні. 
Але в них завше криються ті самі головні елементи: роль пролетаріату 
і вкорінення останнього в партію, класова боротьба, суперечності 
капіталізму, фаза імперіалізму й неминучий прихід ло безкласового 
суспільства (кожен з цих елементів тяжіє до численних версій). Історія 
російської більшовицької партії та братніх партій є по-справжньому 
священною історією. Маленький північний кореєць благоговійно ви
вчає тенденційні конфлікти всередині болгарської комуністичної 
партії1. Партія довільно відбудовує епізоди минулого, щоб увиразнити 
їх перед невігласами чи тому, що вона із запізненням вловила їхнє 
справжнє значення. По суті, історія, яку оповідає партія, справжня, 
сповнена найвищої правди порівняно з матеріальною правдою фактів.

1 Цю деталь мені навів один француз, що був ув’язнений упродовж двох років 
північними корейцями.

Ідеаліст бажає, щоб ця історія була правдивою, але він не певен 
цього. Він надає відстрочку помилування Совєтському Союзу, бо той 
подає себе від вчення, яке тільки воно нібито надає сенсу історії. А що 
він дозволяє розглядати грубі факти, то бачить у них те, що не від
повідає його сподіванню. Він не бачить майбутнього для людства, як
що партія бреше, він не має певності, що партія каже правду. Може, 
нема правди в історії.
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Сумнів ортодокса виказує себе в деталях, сумнів ідеаліста виказує 
себе в основному.

3. Ортодокс схильний якомога перебільшувати предмет своєї віри, 
пов’язувати інциденти й події з головними лініями пригоди. Він ба
жав би, щоб ініціативи індивідуумів, дії груп, перипетії битв були пе
ренесені на діалектику класів та економічних сил. Усі події мали б 
зайняти своє місце в священній історії, яка має за свій центр партію. 
Вороги партії ззовні чи всередині діяли б з причин, що відповідають 
логіці боротьби, єдиної і Глобальної. Випадковість зникла би, і Слан- 
ський був би обернутий на зрадника через своє буржуазне похо
дження.

Ідеаліст невиразно припускає розбіжність між «великими рядками» 
історії та збігом подій. За останнім аналізом, треба вірити, що історія 
скінчиться добре, інакше ми опинилися б у «безглуздій метушні». Че
каючи цього щасливого кінця, людина ризикує бути підданою спокусі 
обставин. Якою є правильна лінія на кожному кроці? Ніхто не зміг би 
цього сказати з певністю, і ухвала, прийнята сьогодні з чистим сум
лінням, була б, либонь, перетворена майбутнім на злочин. Тож наміри 
не мають ваги: завтра я буду безпорадним перед вироком, винесеним 
історією.

Догматизм, щирий чи словесний, ортодокса загрожує некомуніс- 
тові так само, як ухильникові чи ренегатові. Якщо церковник володіє 
загальною істиною, то чому він не примусить безбожника сповідува
ти нову віру? Ця сповідь набуває форми автобіографії, написаної 
невіруючим, якому приписують категорії та слова віруючого (так са
мо, як вчення заперечує зовнішнє життя, сповідь б’є по поведінці). 
Американський інженер Воеджелер розповідає в будапештських в’яз
ницях про своє минуле, як отці єзуїти про своє в китайських буцегар
нях. І ті й ті мусять переосмислити своє життя згідно з категоріями 
свого в’язничного наглядача, чого цілком достатньо, щоб зробити їх 
винуватцями. Щоб ця вина не викликала жодного сумніву, вони зму
шені додати факти, просто вигадані: інженер зустрів полковника, що 
спеціалізувався на шпигунстві, перед тим, як полишити Сполучені 
Штати, релігійні діячі взяли участь у імперіалістичних змовах, сестри 
милосердя будуть переконані, що «маленькі діти китайських проле
тарів піддані смерті».

Ідеаліст не доводить до цього жахливого абсурду логіку системи. 
Проте теза ідеаліста, подана паном Мерло-Понті, більше неприйнят
на, ніж теза ортодокса. Хоча більшість критиків погано зрозуміла 
аргументацію філософи, обурення (у цілком інтелектуальному сенсі) 
видається мені виправданим.
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Про так звану історичну справедливість

Завше дивуєшся, коли якийсь мислитель видається поблажливим 
до світу, який не терпів би його, і нещадний до того, який його шанує. 
Похвала фанатизму не фанатиком, філософія заанґажованості, яка 
обмежується тлумаченням заанґажованості інших і не заанґажовує са
ма себе, залишає дивне враження дисонансу. Тільки ліберальне 
суспільство терпить аналіз процесів, такий, який практикує пан Мер- 
ло-Понті після Віктора Сержа та Кестлера: байдужість, яка афішу-: 
ється стосовно лібералізму, рівнозначна, якщо вона не зводиться до 
хистких максимів Христа, певного роду заперечення. Остерігаються 
людей, які люблять не вірити в цінність того, що вони роблять. Чому 
філософ розмірковує так, ніби свобода, за відсутності якої він був би 
приречений на мовчанку чи покору, не має ніякої ціни?

Будь-яке тлумачення історії, яке пан Мерло-ГІонті називає марк
систським і яке навіває сподівання на радикальне розв’язання, ґрун
тується на певній теорії про пролетаріат. Тож ця теорія уже сама со
бою цілком абстрактна, зведена на користь революцій у докапіталіс
тичних країнах, де пролетаріат представляє лише слабку меншину на
селення. Чому китайська революція, керована інтелектуалами, що очо
лили селянські маси, робить обіцянку, наполовину втілену сучасним 
пролетаріатом, про якесь «людське співіснування»?

Порівняння між двома видами режимів видається таким, що воно 
провадиться з мимовільною поганою волею. В принципі ми бачили, як 
під приводом, що він тяжіє до «радикального розв’язання», совєтський 
режим користає з поблажливості. Позиція, що символізує формулу 
«два тягарі — два виміри», що важко сприймається, якщо ми певні, що 
один з двох таборів якогось дня здійснить правду, стане нестерпним, 
коли ми завагаємося стверджувати вірність совєтської держави рево
люційному покликанню. Мають рацію ті, хто нагадує про факти на
сильства, які сповнюють історію Заходу, як історію всіх відомих 
спільнот, але варто було б зіставити заходи примусу, що їх сьогодні за
стосовує чи до яких переважно вдається кожен тип режиму. Яку свобо
ду мають совєтські громадяни й західні громадяни? Які ґарантії нада
ються звинуваченим з одного й з іншого боку залізної завіси?

Якщо скасування свобод виправдовується іншими заслугами 
совєтського режиму, наприклад, швидкістю економічного поступу, то 
це ще треба сказати й довести. Справді, філософ задовольняється лег
кою арґументацією: всі суспільства мають несправедливість і насиль
ство, либонь, совєтське суспільство має їх нині надмірно багато, велич 
його мети забороняє їх засуджувати. То правда, що можна й що слід ви
бачати революції злочини, які не вчинялися б, якби, робилися 
стабільними режимами, але скільки часу потрібно, щоб вибачити рево
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люції? Якщо через тридцять років після захоплення влади закон про 
підозрілих у стилі Робесп’єра й далі застосовується, то коли він вийде з 
ужитку? Чи тривалість тероризму протягом багатьох десятиріч при
наймні не підкаже запитання: якою мірою тероризм пов’язаний не з 
самою революцією, а з соціальним порядком, з якого вона випливає?

Метод ланцюгового визначення, згідно з яким опозиція може ста
ти зрадником, призводить до постійності терору. Пан Мерло-Понті 
присвячує багато сторінок, аби пояснити те, що Віктор Серж та Кест- 
лер уже пояснили і що не має нічого таємничого: опозиціонер діє за 
певних обставин, як ворог партії і, отже, постає в очах керівників зрад
ником справи. Але це плутання опозиціонера зі зрадником зрештою 
заборонило б будь-яку опозицію. Жорж Клемансо послаблює уряд, 
який він критикує, але, опинившись на чолі влади, він провадить війну 
до перемоги. Більшовики завжди мали дві формули, одну, щоб домог
тися згуртованості, другу, щоб заохочувати конфлікти ідей та тен
денцій, які підтримують силу партії (Ленін залюбки використовував 
другу формулу, коли він ризикував опинитися в меншині). Коли вда
ються до першої чи другої формули? 1917 року ні Сталін, який до 
приїзду Леніна дотримувався поміркованої позиції, ні Зінов’єв і Ка
менев, які не були прихильниками державного перевороту в жовтні, 
не були ні в той самий момент, ні згодом звинувачені в зраді. їх не 
примусили зізнаватися в тому, що вони фінансувалися Керенським чи 
союзниками, система ланцюгового визначення приходить до свого за
вершення, логічного й абсурдного, тільки тоді, коли конфлікт тен
денцій зник чи принаймні занурився у таємничі дії бюрократії, де не
величка група, може, одна людина, господар партії, поліції, держави 
володіє незалежно життям і честю мільйонів людей.

Хоч би що думав про це філософ, те, що викликало обурення, не 
тому, що висловив феномено-екзистенціалістською мовою старі фор
мули революційних чи терористських сект — хто не зі мною, той про
ти мене, всяка опозиція зрадлива, найменше відхилення веде до табо
ру супротивника, — річ у тому, що він нібито вважав за нормальне 
продовження тероризму в той момент, коли система мислення, узур
пована володарями влади, остаточно пригнічує переможених і заохо
чує переможців. Відтоді, коли той, хто тлумачить історію, є водночас 
Генеральним секретарем партії і начальником поліції, шляхетність 
боротьби й ризику стерлася. Сильні світу цього хочуть бути водночас 
героями правди. На місці революційного терору відновився цезаро- 
папізм: у цій бездушній релігії опозиціонери справді стають гіршими 
за злочинців єретиками1.

1 У таборах ліпше поводяться з кримінальними правопорушниками, ніж із 
політичними: політичний злочин вважається найсерйознішим.
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Припускають, що в революційний період звинуваченим відмовля
ють у гарантіях, які їм надаються за нормальних часів. Зрозуміло, що 
Робесп’єр знищує Дантона перш ніж бути знищеним сам і що в обох 
випадках надзвичайні трибунали вкладають у судову ухвалу волю од
ного заколотного угруповання. Надання юридичної форми ухвалам, 
прийнятим поза залом суду, відповідає, здається, намаганню підтри-. 
мувати видимість, законну послідовність під час потрясіння в державі. 
Трибунали доби визволення змушені забути, що уряд Віші в 1940-му 
та 1941 роках був легальним і, можливо, законним. Щоб верховний 
суд отримав право засудити маршала Петена, він мусив ретроспек
тивно скасувати законність режиму Віші й переосмислити, пере
кваліфікувати діяльність маршала в юридично-історичній системі пе
реможного ґоллізму.

Безперечно, законодавство присвячує певний розподіл багатств і 
сили. З цього не випливає, що ліберальна юстиція солідарна з капіта
лізмом і що беззаконня цього останнього компрометує цінність пер
шої. Філософ називає ліберальною юстицією таку юстицію, яку було 
вироблено впродовж століть із суворим визначенням термінів, пра
вом, що визнається за підозрілими захищатися, незворотністю за
конів. З ліберальними формами суть юстиції зникає: революційна юс
тиція є карикатурою. Може, слід припустити, що в певних випадках 
надзвичайні трибунали є неминучими, але не треба подавати заходи 
виняткових часів, ніби вони становили якусь іншу юстицію, тимчасом 
як вони є звичайним її запереченням.

Якщо встановлена держава хизується революційною юстицією, 
тоді більше не залишається безпеки ні для кого, і діалектика зізнань 
виходить на велику чистку, на мільйони підозрілих, що сповідаються 
в вигаданих злочинах. Революція, терор несумісні з гуманістичним 
наміром; постійна революція, тероризм, зведений в урядову систему, 
сумісні. Мета комуністичного насильства важить менше, ніж ор
ганічний характер, постійний, тоталітарний, взятий за допомогою 
насильства не на службу пролетарів, а членів партії, тобто привілей
ованих.

Цей спосіб думки — спосіб ортодоксів так само, як і спосіб іде
алістів — приводить до винесення вироку історії. Хоч би що уявляв 
собі Троцький на місці Сталіна, ролі зрадника й судді будуть змінені. 
Всередині партії тільки подія вклинюється між суперниками. Перемо
жець певен, що він має слушність: так, але чому філософ ладен підпи
сатися під цією претензією? Припускаючи таку саму перспективу су
купності над історією, чи не було б можливо колективізувати сільське 
господарство, уникнувши депортацій та голоду? Той, хто викривав 
1929 року наслідки, що справді відтоді, метод, що його керівництво 
партії збирається застосувати, не спростовується за допомогою кінце
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вого успіху операції, принаймні якщо проголошують раз і назавжди — 
людська ціна «успіху» не має ваги1.

1 Пан Мерло-Понті принципово не хоче віддати належне історії. Переможець 
Гітлер залишився б бідолахою. Національна спільнота нацизму жалюгідна, проле
тарська спільнота відповідає гуманізму. Аргумент мало переконливий: якщо припу
стити, що пролетаріат був би відтепер «справжнім міжсуб’єктивом», то чому ця чес
нота падала б на комуністичну партію, туди, де марно шукають якийсь пролетаріат?., 
щоправда, пролетаріат може провалитися, тож історія, як така, не є верховним три
буналом, на відміну від ортодокса ідеаліст не схилився заздалегідь перед вироком 
майбутнього, він залишає за собою право засуджувати й класи, опозиційні до класу, 
що його він має за втілення людської надії, і до самого майбутнього, якщо його роз
чарує ця надія.

Незважаючи ні на що, ідеаліст не уникає обожнення історії, бо він надає тієї самої 
гідності історичній схемі, що й ідеї пізнання, бо він поєднує справу людства зі спра
вою партії, бо він освячує, хай то буде під гіпотетичним знаком, міркування пере
можця.

2 «Факт' союзницької перемоги висвітлює колабораціонізм наче якусь ініціативу й 
перетворює а, хоч би якою вона була чи хотіла бути, на прагнення зрадити» (там са
мо. - С. 43).

Є багато прочитань людської поведінки в кожну мить, залежно від 
того, чи то посилаються на наміри учасників, на обставини минулого 
чи на наслідки вчинків. Якщо, позаяк люди мають право на політику, 
вони не цікавляться намірами дійових осіб, знаходимо ще багато чит- 
ва згідно з тим, що вони отямлюються подумки в момент ухвали або, 
зовсім навпаки, тлумачать ухвалу, починаючи з далеких наслідків, ре
алізованих проміжків часу. Великою людиною є той, хто чинить опір 
присуду майбутнього, чого він не знав. Але історикові забракло б ети
ки його професії, якби він нескінченно підіймався за плином часу. 
Справа Бісмарка не засуджена трагедією третього райху.

Тим більше цей спосіб оцінки стає скандальним, якщо якийсь три
бунал живих людей вдасться до нього проти інших живих людей. Тлу
мачення за наслідками в перспективі переможця призведе до 
найгіршої несправедливості. Страх став би ретроспективно зрадою1 2. 
‘Ніщо не є фальшивішим: моральна чи юридична кваліфікація вчинку 
не змінюється плином подальших подій. Заслуги чи негідні вчинки 
людей, які накинули перемир’я 1940 року, не відокремлюються від 
їхніх порухів. Якщо хтось хоче зігнорувати намірами, він повинен роз
глянути переваги й ризики перемир’я, переваги й ризики протилежно
го рішення, такі, які поставали 1940 року. Той, хто вважав, що пере
мир’я ліпше зберігало шанси Франції, міг, либонь, помилитися. Його 
страх не перетворився на зраду союзницькою перемогою. Той, хто 
хотів перемир’я, щоб уберегти країну від страждань чи щоб приготу
вати відновлення битви, не був зрадником і не став ним. Той, хто 
хотів перемир’я, аби спонукати Францію до зміни табору, був зрадни-, 
ком від цього моменту стосовно Франції 1939-го та 1945 років.
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Чи, коли б Німеччина здобула перемогу, ґоллісти були б зрадника
ми й колабораціоністи мали б слушність? Справді, так воно й було б. 
Колабораціоністи й ґоллісти хотіли двох різних Францій, несумісних 
між собою, між якими мали точитися запеклі битви. Подію було за
суджено1. Ті й ті схвалили цей присуд, який, до речі, радше виявляє сам 
факт, аніж право. Коли зав’язалася смертельна боротьба, хай більше 
не говорять про трибунал, а про вид зброї.

1 Це не означає, що в найвищому плані можна оцінити ціну причин.

Бійці завше схильні тлумачити поведінку інших у своїй власній си
стемі сприйняття. Якщо колабораціоніст думав, як ґолліст, то він, 
очевидно, був би- підлим. Визнати непевність прийнятих ухвал, мно
жинність можливих перспектив на невідоме майбутнє — не означає 
усунути неспокутні конфлікти чи обходити зобов’язання, а брати їх на 
себе без ненависті, не заперечуючи честі супротивника.

Ортодокси та ідеалісти починають з відриву вчинку від того, хто 
чинить, від його намірів та обставин; вони ставлять його на місце в 
їхнє прочитання подій. А що вони рішуче наполягають на абсолютній 
вартості їхньої мети, осуд, який періщить інших чи переможених, не
стримний. Хай починають з перенесення себе в момент ухвали й хай 
розглядають кон’юнктуру: тоді залишиться менше місця для свавілля 
інтерпретацій. Хай зізнаються в незнанні кінця, у частковій законності 
суперечливих причин: тоді пом’якшаться суворості догматизму, який 
діє в ім’я правди.

Той, хто претендує винести остаточний присуд, пройдисвіт. Або 
історія є верховним судом, і вона виголосить безапеляційний вирок 
тільки в останній день. Або свідомість (чи Бог) судить історію і май
бутнє не має більше авторитетів, що його має теперішнє.

* * *
Тридцять років тому школа, що панувала в Совєтському Союзі в 

ім’я марксизму, поставила собі за завдання проаналізувати інфра
структуру, розвиток продуктивних сил і боротьбу класів. Вона не зна
ла героїв і битв, вона пояснювала їх за допомогою глибоких, безосо
бових, невблаганних сил. Відтоді знову було впроваджено нації, війни, 
генералів. У якомусь сенсі тут ідеться про якусь щасливу реакцію. 
Цілковите відновлення минулого не повинно нехтувати ні де
термінізмом машин, ні ініціативами осіб, ні зустрічами серій, ні уда
рами армій. Але оновлення подій у комуністичній уяві історії дохо
дить до дивного світу, де все пояснюється невблаганною й ірреаль
ною логікою.

В історії, над якою панує детермінізм сил і виробничих стосунків, 
боротьби класів, національних та імперіалістичних амбіцій, повинна 
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знайти своє місце деталь подій. Кожному індивідууму відводять роль, 
що відповідає його соціальному становищу, перетворюють кожен 
епізод на вияв конфлікту чи якоїсь потреби, передбачених вченням. 
Нічого не буває випадкового й усе має певне значення. Капіталісти 
раз і назавжди підпорядковуються своїй суті: Уолл-стрит і Сіті змов
ляються проти миру й проти країн соціалізму. Всесвіт зізнань, карика
тура на історичний світ комуністів, є боротьбою класів та таємних 
служб.

Капіталізм і соціалізм перестають поставати як абстракції. Вони 
втілюються в партії, в індивідууми, в бюрократію. Західні місіонери в 
Китаї є агентами імперіалізму. Люди є тим, що вони роблять. Визна
чення їхніх дій постає у версії, яку подає володар правди. Зла не вчиня
ють мимоволі, можна було б сказати, перетворюючи на інверсію со- 
кратову формулу; не тому, що наміри некомуністів спотворені, а то
му, що вони не мають жодної ваги. Тільки соціаліст, який знає май
бутнє, знає сенс того, що робить капіталіст, і констатує, що той 
об’єктивно прагне поганого, яке він ефективно спричиняє. Ніщо не 
заважає зрештою накинути винуватцям вчинки, що ілюструють 
справжню суть їхньої поведінки: тероризм і саботаж.

Ми вирушили від гегелівської діалектики й приходимо до романів 
чорної серії: сукупність, яка подобається стільком інтелектуалам, на
віть найбільшим. Випадковість, нерозбірливість дратує їх. Кому
ністичне тлумачення ніколи не провалюється. Логіки марно нагаду
вали б, що теорія, яка уникає спростувань, уникає порядку правди.
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СЕНС ІСТОРІЇ

Дві помилки, очевидячки, протилежні, але по суті пов’язані між со
бою, лежать в основі обожнення історії. Церковники й люди віри доз
воляють упіймати себе в пастку абсолютизму, щоб потім упасти в без
межний релятивізм.

Вони подумки собі обирають кінцевий чи цілком правдивий мо
мент історії: одні називають його безкласовим суспільством, а інші — 
визнанням людини людиною. Ті й ті не ставлять під сумнів безумовну 
вартість, вирішальну оригінальність цього майбутнього моменту сто
совно всього того, що йому передувало. Цей «привілейований стан» 
надав би сенсу сукупності.

Бувши певними, що знають наперед таємницю незавершеної при
годи, вони дивляться на розпливчастість учорашньої й сьогоднішньої 
подій з претензією судді, який панує над конфліктами й незалежно роз
поділяє похвалу та огуду. Історичне існування, таке, яке по-справжньо
му пережите, протистоїть індивідуумам, гуртам, націям, що захища
ють інтереси чи несумісні ідеї. Ні сучасник, ні історик неспроможні ска
зати, мають чи не мають слушність ті або ті. Не тому, що ми не зна
ємо добра й зла, а тому, що ми не знаємо майбутнього й будь-якої істо
ричної мети, закладеної в несправедливості.

Борці перетворюють мету, за яку вони ризикують своїм життям і 
мають право не знати двозначностей нашого становища. Доктринери 
церкви й віри, які виправдовують це перетворення, виправдовують 
водночас, хоч би там що, нісенітниці фанатизму й очищення. Хресто
носець соціалізму тлумачить поведінку інших згідно з його власного 
думкою про історію і водночас більше не знаходить супротивника, 
гідного його: проти майбутнього, яке він утілює, постають тільки ре
трогради та циніки. А що він проголошує загальну істину якоїсь істо
ричної перспективи, то він надає собі право тлумачити минуле на свій 
лад.

Помилки, пов’язані з абсолютизмом і релятивізмом, однаково від
кидаються логікою ретроспективного знання людських фактів. Істо
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рик, соціолог, юрист добувають поняття з діянь, інституцій, законів. 
Вони не розкривають сенсу всього, Історія не абсурдна, але ніщо живе 
не схоплює її останнього сенсу.

Множинність значень

Людські діяння завжди розважливі. Коли вони перестають бути та
кими, тоді дійових осіб ставлять поза людством, їх називають неспов
на розуму, їх мають за чужих щодо роду людського. Але розважливість 
не випливає з якогось єдиного типу й не Гарантує, що сукупність, кожен 
елемент якої сам собою є розважливий, видасться спостерігачеві ос
мисленим.

Чому Цезар переступив Рубікон? Чому Наполеон оголив своє пра
ве крило в битві під Аустерліцом? Чому Гітлер напав на Росію 1941 ро
ку? Чому спекулянт продав франк після виборів 1936 року? Чому 
совєтський уряд видав указ про сільськогосподарську колективізацію 
1930 року? В усіх цих випадках відповідь буде пов’язана об’єктивним 
рішенням — захопити владу в Римі, підтягти ліве крило австро- 
російської армії, знищити совєтський режим, почерпнути користь з де
вальвації, знищити куркулів і збільшити комерційну частину врожаїв. 
Цезар прагнув диктатури чи царства, Наполеон чи Гітлер — перемоги, 
спекулянт хотів нагромадити багато користі, а російський уряд — хар
чові запаси для годівлі'міст. Але цей останній приклад уже показує не
достатність співвідношення засіб — мета. Можна сказати, в крайньо
му разі, «єдина мета — перемога» або «єдина мета — вигода». Плану
вальник завше мусить обирати між різними цілями: найшвидше ви
робництво, мабуть, було б забезпечене в найкоротший термін селяна- 
ми-власниками, але ці останні нібито складають клас, ворожий совєт- 
ському режиму, який споживає вагому частку врожаю.

Навіть якщо мета визначена, тлумачення ніколи не пов’язується 
тільки з розглядом засобів. Як зрозуміти поведінку військового коман
дира, якщо не висвітлюється шанс його ухвал, спираючись на знання, 
які він мав, на заперечення супротивника, на розрахунок шансів одно
го й іншого, якщо не буде відбудована організація армій і техніка боїв? 
Переходячи,, від військового мистецтва до політики, складність 
збільшується. Ухвала політика, як і ухвала військового, охоплюється 
тільки першим, який розшифрував кон’юнктуру: пригода Цезаря, На
полеони, Гітлера розкриває своє значення, тільки бувши поставленою 
в сукупність, яка стосується певної доби, певної нації, може, певної 
цивілізації.

Дослідження може піти в трьох напрямах або має три виміри:
1. Визначення засобів і цілей посилається на знання активного учас

ника й на структуру суспільства. Мета завжди є тільки етапом до якоїсь 
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подальшої мети. Навіть якщо потуга була б у політиці єдиною метою, 
залишалося б уточнити вид потуги, на яку надихає честолюбство. 
Техніка приходу до влади за парламентського режиму має мало спіль
них рис з технікою, яка є ефективною за тоталітарного режиму. Често
любство Цезаря, Наполеона, Гітлера, кожне зі своїми складними риса
ми, пояснюється тільки кризою Римської республіки, Французької ре
волюції та Веймарської республіки.

2. Визначення цінностей необхідне для розуміння людської по
ведінки, бо вона ніколи не є достоту утилітарною. Раціональний підра
хунок спекулянтів характеризує діяльність, більш-менш поширену за
лежно від цивілізацій, яка завжди обмежує концепцію доброго існуван
ня. Вояк чи трудар, homo politicus чи homo ceconomicus, однаково підчи- 
няються віруванням, релігійнйм, політичним чи звичним, їхні дії вира
жають масштаб уподобань. Соціальний суспільний лад завжди є від
дзеркаленням ставлення щодо космосу, щодо міста чи щодо Бога. Жо
ден колектив не зменшив цінностей якогось спільного знаменника, ба
гатства чи потуги. Престиж людей чи фахів ніколи не вимірювався ви
ключно грішми.

3. Вважають марним визначати порухи Наполеона під Аустер- 
ліцом, але згадують утому чи недугу того самого Наполеона в Москві 
чи у Ватерлоо. Тільки-но починають розглядати поразку якогось інди- 
віддума або серію дій якогось історичного персонажа, або поведінку 
якогось гурту, підіймаються від поведінки чи від дій до системи ім
пульсів, такої, що випливає з отриманого виховання чи пережитого 
існування.

Історик віддає перевагу першому напряму, соціолог — другому, 
культурологічний антрополог — третьому, але кожен із цих фахівців 
має потребу в змаганні з іншими. Історик мусить звільнитися від само
го себе, докласти зусиль, щоб відкрити іншого в своїй несхожості. Але 
це розкриття має за передумову певний зв’язок між істориком та істо
ричним предметом. Якби світ, у якому жили люди минулих часів, не 
мав нічого спільного зі світом, у якому живу я, якби ці два світи не ви
давалися б певного мірою абстракцією, як варіації на одну й ту саму те
му, світ інших став би для мене абсолютно чужим і втратив би будь-яке 
значення. Щоб історія була для мене цілком розважливою, живі люди 
в ній повинні відкрити для себе якусь спорідненість із померлими. По
шук сенсу в цей момент аналізу рівнозначний визначенню абстрактних 
елементів — типових імпульсів, категорій, ситуацій, символів чи цін
ностей, — які, бувши складовими людської спільноти, реалізують не
обхідні умови для розважливості дій за допомогою спостерігачів 
цивілізацій, що їх відкинули в забуття історики.

Множина обсягів, доступних розумінню, не освячує поразку знань, а, 
багатство дійсності. Певного мірою кожен уривок історії безсилий. 
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«Кожна людина має в собі повну форму людського стану». Може, 
якийсь єдиний колектив за умови, що його цілком зрозуміють, відкрив 
би суть усіх колективів. Вичерпного аналізу єдиної воєнної кампанії ви
стачило б генієві, щоб зафіксувати правила стратегії, вивчення єдино
го міста, щоб виокремити складові всіх структур. Ніколи не вдавалося 
збагнути таємницю найближчої й найріднішої істоти.

Інша множина постає всередині кожного з людських обсягів: роз
становка на свої місця подій, головний демарш розуміння, не знахо
дить визначених меж ні з елементарного, ні з ґлобального погляду. Та
ким чином, сенс є двозначним, невловимим, іншим щодо сукупності, 
яку розглядають.

Ухвала, прийнята Гітлером наприкінці 1940 року, напасти на Совєт- 
ський Союз пояснюється стратегічною концепцією — перемогти Чер
вону Армію, перш ніж Велика Британія буде спроможна висадитися на 
західному березі — і політичним наміром — знищити більшовицький 
режим, звести слов’ян до статусу нижчого народу тощо. Цей намір у 
свою чергу відсилає до інтелектуального формування Гітлера, до літе
ратури, яку він навмисне вивчав і яка переносить нас до перипетій 
конфліктів упродовж століть між слов’янами та Германцями. Почина
ючи від одного вчинку, ми підіймаємося за течією європейської історії, 
не маючи зобов’язання чи права зупинитися. На Заході франко-німець- 
ка війна 1939 року привела б нас до Верденського поділу, від імперії ка- 
ролінґів до ґалло-романських королівств, від цих останніх — до Рим
ської імперії тощо.

Більше ми не похопимо з документів чи з прямого досвіду жодної 
історичної крихти. Та чи та битва провадилася тисячами чи мільйона
ми бійців, кожен з яких пережив її в певний спосіб. Текст угоди фізич
но є певною річчю.. За своїм змістом він багатозначний, іншим для тих, 
хто його писав, і для тих, хто його застосовував, може, іншим для су
противників, які підписали його із суперечливими задніми думками. 
Сукупність значень постає єдиною, як битва тільки в розумі, який його 
обмірковує, в розумі історика чи історичної особи. Невизначене просу
вання в двох напрямах не покаже, що предмет вивчення у своїй основі 
не є безформним. Людський характер явищ, який виключає атоми, за
криті самі в собі, і ніколи не накидає межі дослідженню, виказує себе 
також сукупностями, що накреслюються в реальності. Історик не на
громаджує порошинки. Часткове й сукупність — додаткові поняття. 
Нічого не було б більшою помилкою, як уявити собі, що те перше — 
матерія. А друге — форма. Або ще: те перше дане, а це останнє — збу
доване. Битва під Аустерліцом — сукупність стосовно вчинку Гренаде
ра чи щодо доручення кавалерії в центрі поля битви. Вона — подія сто
совно війни 1805 року, як ця остання — подія по відношенню до напо
леонівських війн.
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Немає засадничої різниці між битвою під Аустерліцом, кампанією 
1805 року й наполеонівськими війнами. Чи хтось скаже, що битву під 
Аустерліцом можна охопити єдиним поглядом або що її охопила 
своїм поглядом єдина людина, і не скаже цього про кампанію 1805 ро
ку чи наполеонівські війни? Але в такому разі битва на Марні належа
ла б до тієї самої категорії, що й кампанія 1805 року радше, ніж до ка
тегорії битви під Аустерліцом. Насправді всяка подія цікавить своєю 
тривалістю та обсягом, саме як певна сукупність. Щоб можна було ви
окремити головну опозицію, потрібно було б, щоб подія була 
миттєвою чи індивідуальною. На жаль, усе не так.

Ця однорідність історичних побудов не виключає відмінностей, які 
видаються різко означеними, коли осягаєш крайні межі. В міру того, як 
розширюються ансамблі, їхні межі менше окреслюються і внутрішня 
єдність стає менш виразною. Просторо-часова єдність битви під Аус
терліцом, солідарність між діями, що їх охоплюють під цим кутом, бу
ли очевидними для сучасників, вони залишаються такими для істори
ка. На найвищому рівні єдність не охопили ті, хто її пережив; зв’язок 
між елементами непрямий, сумнівний. З розширенням проміжку між 
досвідом людей та відновленням подій істориком зростає ризик само
чинства.

Поведінка людей всередині армій спрямовується системою ор
ганізації та дисципліни, в разі потреби планом військових командирів. 
Поведінка людей на полі бою випливає із зіткнення між планами: 
планів командирів, які визначають Глобальні рухи, планів бійців, кожен 
з яких прагне смерті іншого. Поведінка першого тішу набуває свого сен
су стосовно врегулювання чи якогось законодавства, визначених віру
ваннями чи прагматичними потребами. Поведінка другого типу не сто
сується тільки зіткнення щабель чи обміну снарядами. Вона належить, 
як і конфлікти та ігри, до розряду зустрічної поведінки, але вона також 
певною мірою «впорядкована». Битва рідко звільняється від будь-якої 
умовності, організація завше залишає місце для суперництва. Консти
туція фіксує методи, згідно з якими керівники й законодавці обирають
ся. Вона викликає змагання індивідуумів і гуртів за поділ місць чи 
функцій, вона силкується запобігти насильству, накидаючи правила.

Головна відстань менше розділяє категорії поведінки, ніж ідеальні й 
реальні сукупності. Ідеальна — сукупність якоїсь конституції чи якоїсь 
доктрини, реальна — сукупність, створена людиною, яка керується 
згідно з цією конституцією або яка живе згідно з цією доктриною. Істо
рик чи соціолог має на увазі то спецефічний сенс якогось тексту в іде
альній системі конституції чи доктрини, то пережитий свідомістю 
сенс. Юрист чи філософ схиляє до охоплення творів у їхньому спе
цифічному значенні, історик — до охоплення творів у їхньому фізично
му чи соціальному постанні.
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Ці два тлумачення не є суперечливими й не виключають одне одне. 
Зв’язок між моментами філософської дедукції чи юридичної аргумен
тації є, за визначенням, однорідним у взаєминах, що їх встановлює пси
холог чи соціолог. Він розкриває лише те його значення, яке згод
жується проникнути в світ метафізика чи юриста.

Специфічний сенс пережито людьми в певну добу в колективах, які 
приєднувалися до певних вірувань. Жоден філософ не був якимось чи
стим духом, не був відірваним від свого часу та своєї батьківщини. Кри
тичне міркування не змогло б зменшити заздалегідь права історично
го чи соціологічного тлумачення, якщо не нагадало про неуникну од
норідність між специфічним та пережитим сенсами. По суті, вивчення 
основ не змогло б досягти властиво філософського значення чи влас
тиво мистецької якості твору. Стан спільнот пояснює численні харак
тери творів, але ніколи не розкриває таємниці шедевру.

Множина значення, яка випливає з невизначеності сукупностей та 
різниці між специфічним та пережитим сенсами, викликає оновлення 
історичного тлумачення, вона пропонує насамперед захист проти 
найгіршої форми релятивізму, тієї, яка поєднується з догматизмом. 
Починають з ігнорування специфічних сенсів, стараються звести 
філософські твори до значення, якого вони набувають у свідомості 
нефілософа, тлумачать пережитий сенс стосовно факту, названого 
панівним, як боротьба класів, і закінчують наданням людському сві
тові, зведеному до єдиного обсягу, якогось єдиного сенсу, визначено
го істориком. Численність сукупностей, реальних та ідеальних, забо
роняє фанатизм, який не знав би розмаїття ролей, що їх відіграють 
індивідууми в складному суспільстві, перехрещення систем, у яких 
відбувається діяльність. Історична відбудова зберігає незавершений 
характер, бо вона ніколи не вивільнила всіх взаємовідносин, не вичер
пала всіх значень.

Це оновлення тлумачення викликає своєрідну відносність: допит
ливість тлумача впливає на визначення сукупностей та специфічних 
сенсів. Характер цієї відносності не є одним і тим самим залежно від 
того, йдеться то про події чи про твори. Події, віднесені на карб дійо
вих осіб, залишаються вічно такими, якими вони були, навіть якщо по
ступ соціологічних знань, збагачення категорій чи розширений досвід 
дозволяють оригінальне розуміння. Відносність специфічних сенсів 
залежить від природи взаємовідносин між творами, інакше кажучи, 
від історичності, властивої кожному духовному світові. Саме за цією 
численністю, але не знищуючи її, очевидячки, розкриється єдність 
сенсу.
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Історичні єдності

«Філософія історії припускає, що людська історія не є простою су
мою фактів, накопичених одні на одні — рішення й індивідуальні при
годи, ідеї, інтереси, інституції, — а що вона є в своїй миттєвості й 
послідовності нагромадженням у русі до якогось привілейованого ста
ну, що надає сенсу сукупності»1. Звичайно історія не’є «простою сумою 
фактів, накопичених одні на одні», але чи вона є «нагромадженням у 
миті»? Частки суспільства солідарні одні з одними, вони взаємно впли
вають одні на одних, вони не становлять якогось нагромадження.

1 М. МегІсаи-РоіПу, ор. сії., р. 165—166.

Роз’єднаність між економічними, політичними, релігійними факта
ми впроваджена концептами вченого або потребою поділу праці. Пер
ша дана величина, що приголомшує неупередженого спостерігача, — 
це взаємозалежність. Історик не починає ні з розташування, ні з нагро
мадження, а з плутанини сукупностей і взаємовідносин. Знаряддя, ор
ганізація праці, юридичні форми власності та обміну, інституції, що 
виходять з економічної історії, заторкуйть з одного боку науку, яка 
повільно вивільнилася від філософії та релігії, з іншого — державу, 
ґаранта законів. Людина, яка купує й продає, обробляє землю, керує 
машинами, залишається сама, в собі людиною, що вірить, думає і мо
литься. Взаємозалежність секторів, яка закликає до співробітництва 
дисциплін, дозволяє помітити на обрії наукової праці своєрідну єд
ність. Існує сумнів, що навіть для простих спільнот можливо висвітли
ти єдиний принцип, від якого походили б усі способи жити й мислити. 
(Таким самим є сумнів і тоді, коли йдеться про людське існування). 
Складні спільноти виглядають водночас згуртованими й численними: 
жодна часточка не є ізольованою, жодна сукупність не становить яко
гось нагромадження однозначно визначеного значення.

Як можна було б перевершити вийти за межі єдності взаємозалеж
ності? Першою гіпотезою є та, згідно з якою якийсь сектор дійсності 
чи людської діяльності визначав би інші сектори дійсності чи іншої 
діяльності. Виробничі взаємовідносини становили б інфраструктуру, 
від якої залежали б політичні й ідеологічні інституції.

У плані критики знання така теорія була б немислима, якби вона 
зводилася до того, що економіка визначає політику чи ідеї, сама не за
знаючи їхнього впливу. Вона була б, скажімо, суперечливою, в усякому 
разі, несумісною з наївним поглядом. Економічні факти не відокрем
лені як такі ні матеріально, ні концептуально. Вони охоплюють засоби 
виробництва, в тому числі науку й техніку, виробничі відносини, тобто 
організацію праці, законодавство про власність, класові відмінності 
(які залежать також від величини населення та ієрархічних форм і пре
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стижу). Взаємодія елементів всередині економічного факту не дозво
ляє гадати, що цей останній міг би бути визначальним, не бувши сам 
частково визначеним. Взаємозалежність суспільних підрозділів чи 
людської діяльності є очевидною.

Відтоді не можна було б прив’язати до відмінності інфраструктури 
та до суперструктури якесь філософське значення. Де пролягає точна 
межа між першою й другою. Може, було б зручніше взяти за відправну 
точку у вивченні колективів радше організацію праці, ніж релігійні ві
рування? Як можна стверджувати a priori чи a posteriori, що людина 
мислить про світ згідно зі стилем своєї роботи, але що цей останній не 
заторкнутий думкою, яку людина має про світ?

Індивідуум чи гурт мусить, щоб вижити, боротися проти природи й 
черпати з неї собі поживу. Економічна функція розкриває, з цього по
гляду, своєрідний пріоритет. А що найпростіші колективи ніколи не 
виконують цієї функції,,не організувавшись згідно з віруваннями, які не 
відповідають цій ефективності, то цей пріоритет не відповідає ні од
нобічній причинності, ні primum movens.

Яким є емпіричне значення цього пріоритету? Якими є спільні риси 
колективів, що досягли певного техніко-економічного віку? Якими є 
відмінності між попередніми й наступними спільнотами у відкритті 
парових машин, електрики, атомної енергії? Такі запитання постають 
із соціології, а не з філософії.

Може, не є неможливо визначити суспільні типи за допомогою на
явних виробничих засобів. Фахівці з історії походження людства чи з 
доісторичного періоду мимоволі підписуються під концепцією цього 
порядку, позаяк вони класифікують епохи й угруповання за використо
вуваним знаряддям та головною діяльністю. Щодо складних спіль
нот, то можна було б виокремити неминучі наслідки якогось даного 
стану техніки й накреслити в такий спосіб рамку, всередині якої міс
тяться політичні й ідеологічні варіанти.

Втім, не доведено, що економічний факт є в усі історичні періоди 
панівним. Макс Шелер переконував, що примат крові, примат сили, 
примат економіки позначають три великі періоди людської історії. 
Зв’язки крові цементують тісні спільноти до появи націй та імперій. 
Якщо припустити виробничі засоби майже постійними, події спричи
няються передусім політикою. Сила підносить чи розвалює держави, 
вона пише хроніку слави й крові, хроніку, в якій військові командири 
посідають перше місце. У сучасний вік економічні міркування стають 
вирішальними, бо техніка, що постійно зазнає зміни, виміряє багат
ство індивідуумів та гуртів.

Такі слова становлять не філософські істини, а гіпотетичні узагаль
нення. Вони не суперечать думці про те, що обсяг колективних ре
сурсів окреслює межу можливих варіантів суспільної організації.

і
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Теорія щодо ефективності різних елементів у історії виливається 
тільки в досить невиразні формули, рідко показові, ніколи не здатні ви
черпати всю складність відносин.

Не можна було б віднести до єдиного типу явищ походження змін 
чи відповідальності суспільної структури. Ніхто не зміг би твердити, 
що винахід електричних чи електронних машин, використання атомної 
енергії не стануть впливовими аж на тендітні форми літератури чи ма
лярства. Але діхто не зміг би також стверджувати, що головне у факті 
літератури, малярства чи політичних інституцій визначене технікою, 
статусом власності чи класовими взаєминами. Не накидають зазда- 

' легідь меж дії якоїсь справи, не тому, що ця остання виняткова чи не
здоланна, а тому, що все змішується: суспільство виражає себе в своїй 
літературі так само, як і в своєму виробництві; мікрокосмос віддзерка
лює все. Але цей останній буде вловимий тільки з багатьох точок зору 
й так довго, поки людина не визначить собі все цілком за допомогою 
єдиного питання, так довго, поки спільноти не будуть сплановані за 
якимсь сукупним проектом.

Тож історик, на відміну від соціолога чи філософа, менше шукає 
єдності в окремій справі, ніж у своєрідності історичного індивідууму, 
доби, нації, культури. Якими є історичні індивідууми? Чи можна охопи
ти Єдності в часі та оригінальності індивідууму?

Ніхто не заперечує дійсності європейських націй на початку XX ст., 
Але ця дійсність сумнівна. Однорідність мови й культури у Великій 
Британії, Франції чи Іспанії далеко неповна. Багато національностей, 
визначені мовою, способом життя чи культурою, не мають всередині 
XX ст. держави, яка належить особисто їм. У національних державах із 
суверенними правами життя громадян й урядові ухвали здійснюються 
за допомогою зовнішніх втручань. Щоб говорити мовою А. Тойнбі, 
нація не має розумового поля навчання. Становлення Франції не відо
кремлюється від становлення Англії чи Німеччини, не має вияву якоїсь 
єдиної душі чи принаймні ця остання виказує себе поступово в діалозі 
та обміні. У абстрактних термінах ставлять собі стосовно історичних 
єдностей три запитання щодо їхнього ступеня незалежності, зв’яза
ності, ориґінальноспіі. Два останні питання особливо цікавлять 
єдності національного типу, перше має вирішальне значення, коли ви
ходиш з ними на зрозумілі поля Тойнбі.

На ці три запитання О. Шпенґлер відповідає позитивно. Кожна 
культура нібито є порівняльною з організмом, який розвивається за 
своїм законом і неухильно йде до своєї мети, замкненої в собі самій, 
нездатна нічого прийняти ззовні, що змінює її суть, кожна з них ніби
то виражає свою душу, незрівнянну з будь-якою іншою від свого наро
дження до своєї смерті в своїх численних творіннях. Ці твердження да
леко перевершують факти. Асиміляція культур у якомусь організмі,
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принаймні, коли вона перетворюється на невиразне порівняння, 
звільняє від поганої метафізики. Відзначати у кожній культуру, навіть 
у математичних науках, і зовсім не визнавати накопичення чи поступ 
знань призводить до нехтування очевидними фактами. Заперечення 
впливу, що його культури справляють одна на одну, цілкбм довільне, 
тимчасом як запозичення знарядь виробництва, ідей, інституцій не 
підлягають запереченню. Сприйнята буквально центральна теза 
книжки заперечує сама себе: вона зробила б неможливою спробу, яка 
посилається сама на себе.

Арнольд Тойнбі відтіняє відповіді на три запитання. На початку 
Study of History цивілізації подані як зрозумілі поля на відміну від націй. 
У міру того, як просувається вперед робота над твором, контакти між 
цивілізаціями розкриваються таким чином, що, зрештою, між націями 
та цивілізаціями, принаймні щодо автономії розвитку, відмінність 
здається радше ступеневою, ніж природною. Вічна зв’язаність циві- 
лізацій радше стверджується, ніж показується. Тойнбі залюбки повто- 

і рює, що різні елементи цивілізації узгоджуються між собою і що не 
можна було б змінити один, не вплинувши на інший. Але цим він по
казує радше взаємозалежність, аніж гармонію. У кожну добу цивілізація 
має в собі елементи, запозичені з минулого і не сучасні нинішньому ду
хові. Цивілізація збирає інституції чи твори, створенні іншими цивілі
заціями. Де пролягає межа між античною цивілізацією та цивілізацією 
західного чи східного християнства? Якими є зв’язки між християн-, 
ством і технічним віком?

Тойнбі насилу виокремлює вічну незв’язаність цивілізацій, бо він 
не пояснює собі чітко особливість кожної з них. Що визначає ори
гінальність цивілізацій? Згідно з текстом слід відповісти: релігія. В 
деяких випадках не помічають цієї особливої релігії: які високі віру
вання позначилися на Японії і чи там сповідують інші вірування, ніж у 
Китаї. Коли це ясно помічають, наприклад, у двох європейських циві
лізаціях східного й західного християнства, ніколи Тойнбі не вдається 
виокремити єдиний дух віри й окреслити в ньому особливі риси істо
ти чи долі історичного індивідууму. Невідомо, чи очевидний примат 
релігії є причинного порядку чи передає ієрархію цінностей, встанов
лену виконавцем між різними видами людської діяльності. Коли в ос
танньому томі свого твору Тойнбі переконує про злиття на обрії іс
торії цивілізацій і про виникнення якоїсь загальної церкви, послідо
вник Шпенґлера перетворюється на внучатого небожа Боссюе.

Тільки-но відкидають два метафізичні постулати Шпенґлера — ор
ганічну метафізику культур, догматичне заперечення всебічності духу 
й істини, — більше не існує перешкод на шляху до людської єдності. 
Автономія розвитку, вічна зв’язаність, оригінальність цивілізацій існу
ють, намічені у фактах, але не настільки, щоб розкрити якесь однознач



130 Частина друга. Обожнення історії

не поняття. Цивілізації не різняться в природі від інших історичних 
індивідуумів, вони автономніші й, можливо, менш згуртовані, ніж су
купності менших обсягів, більше, ніж нагромадження, й менше, ніж 
якась сума.

Цей неґативний висновок долучається до теореми, яку можна було 
б прямо стверджувати. Це випливає з історії, як із індивідуального існу
вання: вона не подає емпірично зриму єдність, як реальну чи значущу. 
Дії індивідуума зливаються в численні сукупності. Наші думки, далеко 
не замкнуті самі в собі. Мають у собі спадщину століть. Ми віднаходи
мо в людському житті єдиний стиль, незамінимий, який куди легше 
схопити інтуїтивно, ніж визначити. Біографії, викладаючи життєвий 
шлях особи, подають відносну постійність якогось характеру або, кажу
чи нейтральнішими словами, спосіб реагування, і створюють естетич
не враження про якусь одиницю, так само, як психологи чи психо- 
аналітики подають двозначну єдність якоїсь долі, що її кожен собі уяв
ляє так, як він її спізнав. Те, що дрібний буржуа з Екса був також худож
ником Сезанном — факт, що його підтверджує досвід; єдність людини 
й митця не ілюзорна, вона майже нерозривна.

Елементи якоїсь гуртової історії пов’язані, хоч найменшою мірою, 
одні з одними в способі подання епізодів індивідуальної долі. Ми ро
зуміємо гурт, починаючи з його інфраструктури: від організації праці 
до споруди вірувань хід розуміння не натрапляє, либонь, на нездоланні 
перешкоди, він не розкриває також час від часу необхідної послідо
вності.

Інакше кажучи, єдність сенсу не зароджується поза визначенням 
цінностей чи ієрархії людської діяльності. Марксисти, які уявляють 
собі, що «економічний чинник» приносить цю єдність, безладно плута
ють причинний примат та примат інтересу, вони приховано посила
ються на цей останній щоразу, коли їм показують межі першого. Шпен- 
ґлер уявляє собі цю єдність значення, він робить її зрозумілою тільки за 
допомогою біологічної метафізики. Тойнбі, зрештою, претендує шля
хом емпіризму віднайти еквівалент шпенґлерівського вчення: справді, 
автономія, зв’язаність, оригінальність цивілізацій поступово розчиня
ються впродовж дослідження. Якщо історія, яку він накреслює, зберігає 
певну структуру, то це тому, що філософ поступово замінив історика і 
що діалектика імперій і церков, земне поселення й поселення Боже, 
орієнтує й організовує розповідь.

З погляду Бога, кожне життя становить собою, справді, єдність зна
чення, бо все, тобто тільки це важливо, обговорюється в діалозі ство
ріння й творця, у драмі, в якій розігрується здоров’я душі. Екзис- 
тенціалістський психоаналіз наполягає на аналогічній єдності у виборі, 
що його робить з себе самої кожна свідомість: єдність не є єдністю 
якоїсь дії, — свідомість завязди залишається вільною знову оволодіва
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ти собою — вона є свідомістю значення, що його набуває цілковите 
існування, осмислене спостерігачем у посиланні на якусь єдину пробле
му, яка відповідає в атеїстичній філософії проблемі порятунку. Прохо
дження людей у часі має певний сенс тією мірою, якою всі разом нама
гаються здійснити свій порятунок.

Логіка віднаходить те, що послідовність учень підказує: філософії 
історії — це секуляризація теологій.

' Про кінець світу

Суспільні науки виконують першу дію філософії: підміняти грубі 
факти, численні дії, які пропонують прямому оглядові чи в документах 
якийсь аспект дійсності, визначений якоюсь проблемою, і сам визначає 
якусь певну діяльність: економічна є дією, яка в боротьбі з природою 
тяжіє забезпечити колектив засобами існування й подолати головну 
убогість; політика, поведінка, що тяжіє до формування колективу, який 
силкується організувати життя людей у гурті. Тобто виробити правила 
спійпраці й керівництва.

Таке розрізнення не реальне. Всяка діяльність, яка переслідує мету 
створити чи збільшити ресурси гурту, несе в собі політику, бо вона ви
магає співпраці індивідуумів. Так само політичний порядок має в собі 
певний економічний аспект, бо він розподіляє багатства між членами 
колективу й гармонізується зі способом роботи в гурті.

Формули, що їх філософії історії зробили модними, підкоряють собі 
людей на природі й примирення людей між собою, відсилають до 
первісних проблем економіки та політики. Визначений політичними 
та економічними словами, «привілейований стан, який надає сенсу су
купності», сплутався би з рішучим розв’язанням проблеми спільноти 
чи ще з кінцем світу.

Суспільства ніколи не є раціональними в тому сенсі, в якому тех
ніка, збудована на науці, раціональна. Культура надає суспільним спо
собам поведінки, інституціям — родина, робота. Розподіл влади й пре
стижу — численних форм, солідарних з метафізичними віруваннями чи 
звичаями, утвердженими традицією. Різниця між видами явищ упрова
джена в найпростіші спільноти філософією спостерігача, але вона по
дана в потенції, позаяк родина завжди підпорядкована складним і су
ворим правилам і щоденні звичаї ніколи не кидалися напризволяще, 
ієрархія завжди утверджується світовою концепцією.

На рівні звичаїв розмаїття накидається, як утверджений досвідом 
факт, і не видно, як можна було б визначити привілейований стан. Чис
ленні форми родини не засуджують ідею природного права, вони при
мушують ставити це останнє на рівень такої абстракції, що її роз
маїття, емпірично зриме, робить нормальною. Останнє слово історії 
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не було б якимось конкретно визначеним статутом родини, а якимось 
розмаїттям, яке не суперечило б правилам, невіддільним від головно
го гуманізму людини.

Вірування стосовно рослин, тварин і богів, саме так, як структура ро
дини й держави, впливають на сили й виробничі відносини. Привілейо
ваний стан, який позначив би кінець економічної пригоди, треба було 
б очистити від усіх «культурних» рис, від усього, що його прив’язує до 
окремого гурту. Так само по-справжньому загальна віра виражається 
історичною мовою й змішується випадковими елементами.

У чому полягав би цей привілейований стан і як можна було б 
розрізнити абстрактні цінності, які зважують інституції, але не репре
зентують якогось визначеного інституційного порядку?

Новий факт, який спонукав знову прийняти в раціональному схва
ленні теологічне поняття про кінець світу, є технічним поступом. Усі 
філософи не згадують у манері Троцького найближчий момент, коли 
достаток запанує такою мірою, що проблема розподілу буде врегульо
вана сама собою, доброго виховання й упевненості в завтрашньому дні 
вистачить, щоб обмежити попередні відрахування кожного, але всі му
сять уявити собі, що розвиток науки й засобів виробництва змінить од
ну з головних даних життя: гуртове багатство дозволить дати одному, 
не забравши в іншого, убогість найбільшого числа людей не буде умо
вою вишуканості когось іншого. Гуманізм у розумінні найліпших лю
дей не завадить розширенню гуманізму всіх.

Достаток не є немислимим чи абсурдним. Економічний поступ, та
кий, який спостерігається два чи три століття, вимірюється приблизно 
зростанням продуктивності. За годину праці робітник виробляє певну 
зрослу кількість цінностей. Цей поступ є найшвидшим у вторинному 
секторі (промисловість), менш швидким у третинному (транспорт, 
торгівля, послуги). У первинному секторі, здається, цей поступ був по
кликаний сповільнитися, починаючи від певної точки, принаймні при
пускають, що закон падіння продуктивності діє в сільському господар
стві. Тож достаток вимагає обмеження величини населення. Уявімо 
собі якесь стабільне населення, якесь сільськогосподарське вироб
ництво, що відповідає усім потребам: достаток вимагав би ще, щоб усі 
мануфактурні вироби були задовільними. Багато хто намагатиметься 
відповісти, що ці бажання за своєю природою обмежені. Але при
пустімо, що вони помиляються й що можна досягти насиченості вто
ринних потреб. У цьому разі поняття бажань за природою необмеже
них мало би перейти до третинного розряду: як у цьому останньому 
секторі бажання могли б бути насиченими, позаяк вони включають у 
себе бажання дозвілля?

Навіть збільшуючи число гіпотез — стабільне населення, наси
ченість вторинних потреб, — прокляття праці ще не збільшилося б. 
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Треба було б розділити необхідну працю й справедливо поділити дохо
ди, які на тлі вишуканих предметів залишалися б нерівними.

Повернімося на землю й у теперішність. Насиченість первісних по
треб і великою мірою вторинних потреб не надається сама собою в 
жодному історично відомому суспільстві. Ця мета не лежить поза істо
ричним обрієм Сполучених Штатів. Щоправда, ці останні мають у 
своєму розпорядженні на одного жителя більшу оброблювану поверх
ню, ніж інші країни: низька густота населення легко там наближає цьо
го жителя до відносного достатку. Американський досвід не дозволяє 
дати якийсь можливий параметр визначенням.

Завдяки винаходам у теперішню революційну добу чи в добу атом
них катастроф технічний поступ обіцяє забезпечити всім умови гідно
го життя і завдяки цьому факту можливість брати участь у культурі. 
Хай хіміки «виготовляють» харчі, а фізики — замінник сировини. Хай 
електронні машини замінять контролерів машин: це збагачення не бу
де менш оплачуване. З прибутків, отримуваних на заводах, слід вичави
ти поневолення й послуги промислового суспільства: такого, яке спос
терігається в XX ст., економічний поступ у розвинутих країнах пород
жує пропорційно більше службовців, ніж робітників. Суспільство служ
бовців не конче є примирливим саме з собою.

Стабільний стан, на який посилаються деякі соціологи1, майже пе
редає останній термін економічного поступу, такого, який собі уявлять 
згідно з теперішнім досвідом. Не можна було б змінити суті «еко
номічної проблеми», поставленої перед колективами: потребу вилучи
ти в трудящих частку продукції їхньої праці для інвестиції. Потребу 
розподілити службові посади, що неоднаково є цікавими й оплачувани
ми. Потребу підтримувати сувору дисципліну й домогтися пошани до 
бюрократико-технічної ієрархії. Штовхаючи ще далі утопію, можна до
думатися, що ручна праця не накидається тільки якійсь меншині, а що 
кожен проводить певну частину свого дня чи свого життя на заводах. 
Таким чином ми переступаємо межі історичного обрію, не переступа
ючи меж людських можливостей. Навіть у цій крайній гіпотезі деякі 
вимоги, яким сьогодні підпорядковане економічне життя, були б по
слабленими (за стабільного стану більше не йшлося б про пришвид
шення зростання продуктивності, а тільки про підтримання досягну
того рівня), жодна не була б усунута.

На відміну того, що відбулося б за режиму цілковитого достатку, 
«економічна проблема» не була б радикально розв’язаною. Доходи 
розподілялися б у грошах, а не товарами, взятими прямо з вироб
ництва; винагорода враховувала б потреби, але певний внесок доходу 
залишався б необхідним; у техніко-інтелектуальній підготовці не

Жан Фурастьє. 
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відмовляли б нікому, але нерівність існувала б між індивідуумами 
згідно з їхніми здібностями та роботою, яку вони отримували б у ко
лективі.

Стабільний стан не приніс би радикального розв’язання «політич
ної проблеми», яка зводиться до злагоди між рівністю людей як таких 
та нерівністю їхніх функцій у колективі. Відтепер завдання не відрізня
лося б від того, яким воно є нині: домогтися від підлеглого, аби він 
визнавав начальника, не зазнаючи примусу, не відчуваючи образи його 
гідності. Пом’якшення суперництва між індивідуумами та гуртами за 
поділ національного доходу сприяло б позбавленню битви її гостроти. 
Ще досвід підштовхує до стриманості: вимоги напівбагачів часто є 
надто запеклими. Б’ються за розкіш, за могутність чи за ідею з такою 
пристрастю, що й за гроші. Примиряють не інтереси філософій.

Якщо припустити вбезпеченим існування всіх і кожного, то колек
тиви не видавалися б більше підприємствами експлуатації, яким за
вше загрожують суперники. Нерівності рівня життя між націями, цей 
вирішальний факт XX ст., стерлися б. Але чи кордонні стовпи були б 
вирвані? Чи народи почувалися б братами? Треба уявити собі за допо
могою якоїсь другої гіпотези певне людство, не поділене на суверенні, 
але мирні нації завдяки смерті держав чи появі вселенської імперії. Ця 
гіпотеза не випливає з першої, гіпотези про достаток, відносний чи 
цілковитий. Чвари між племенами, націями чи імперіями були різним 
чином пов’язані з чварами між класами, вони не були їх простим вия
вом. Расова ненависть переживе класові відмінності. Гурти не пере
стануть зіштовхуватися між собою того дня, коли вони стануть байду
жими до сподівання на здобич. Прагнення могутності не менш пер
вісне, ніж прагнення багатства.

Люди замислюють «радикальне розв’язання» політичної пробле
ми, як радикальне розв’язання економічної. Можна навіть віднайти 
еквівалент відмінності між «стабільним станом» і «цілковитим до
статком». За стабільного політичного стану всередині гуртів усе бра
тиме участь у житті населеного пункту, керівники керуватимуть, не 
вдаючись до сили, а керовані коритимуться, не зазнаючи образи. Між 
гуртами мир знецінить межі й Гарантуватиме права індивідуумів. Ціл
ковитому достатку відповідатиме універсальність держави й одно
рідність громадян, концепції, які не є суперечливими, але які перебу
вають за історичним обрієм. Вони передбачають засадничу зміну да
них гуртового життя.

Технічний поступ залежить від розвитку науки, тобто від розуму, за
стосованого у відкритті природи. Він не призведе до відносного достат
ку, якщо подумки не залучити до справи густоту населення, що спонукає 
до панування розуму над інстинктом. Він не Гарантуватиме злагоди 
між індивідуумами, ні між класами та націями, якщо не уявити собі 
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взаємного пізнання людей в їхній спільній суті та їхньому соціальному 
розмаїтті, інакше кажучи, панування розуму в усіх і в кожному над тис
ком бунту й насильства. Людство на цій землі могло б бути примирене 
саме з собою, позаяк розкіш якоїсь частини є наругою над убогістю май
же всіх. Але зростання ресурсів і зменшення нерівності залишають лю
дей та спільноти схожими на самих себе — перші нестабільними, ос
танні ієрархічними. Перемога над природою дозволяє панувати, але не 
визначає панування розуму над пристрастями.

Бувши так визначеною, концепція кінця світу не зливається ні з аб
страктним ідеалом (свобода, рівність), ні з якимось конкретним по
рядком. Звичаї, в широкому розумінні цього слова, не ставлять про
блеми й не мають у собі розв’язання. Суспільний порядок, хоч би яким 
він був, завжди буде позначений історичними випадковостями. Між 
абстракцією окремих і формальних цінностей та особливими характе
рами кожного гурту концепція кінця світу допомагає уточнити задо
вольнити водночас численні вимоги, що їх ми формулюємо щодо 
спільноти. Кінець світу — думка Розуму. Вона характеризує не 
індивідуальну людину, а зусилля у гуртах, у часі. Він є «проектом» люд
ства настільки, наскільки воно вважає себе розважливим.

Історія і фанатизм

Простежуючи етапи історичного тлумачення, ми підійшли до кон
цепції кінця світу (чи до передісторії), вислови якої, як вияви 
«привілейованого стану, який надає сенсу сукупності», еквівалентні, 
більш-менш формалізовані. Попередній аналіз дозволяє нам поглиби
ти критику, яку ми накреслили в попередньому розділі, філософії лю
дей віри та церковників.

Замислюють радикальне розв’язання проблеми життя в гурті, що 
його вважають чи ні можливим. Але робиться постійна спроба заміни
ти концепцію вирішальних суперечностей то абстрактною формулою 
— рівність, братерство, а то простою й прозовою реальністю.

Пан Мерло-Понті, ми це бачили, припускається одна за одною цих 
двох помилок. Віддана сама собі, ідея пізнання є такою самою порож
ньою, як і ідея свободи та братерства, принаймні, якщо вона не вима
гає суспільної однорідності між тими, хто визнає один одного: в такому 
разі визнання було б неможливе між солдатами та офіцерами, робітни
ками та менеджерами, і суспільство було б, як таке, нелюдське.

Щоб надати якогось значення поняттю визнання, той самий автор 
вдається1 до критеріїв, одні з яких занадто конкретні (громадське 
підприємство), інші невизначені (спонтанність мас, інтернаціоналізм).

1 Див.: Нитапізте е/ Теггеиг, р. 145 еі їшує.
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У сталінській філософії «привілейований стан» чи «кінцевий» не 
розчиняється в якомусь ідеалі, він деґрадує в якусь прозову подію. З 
погляду ортодокса, з того моменту, коли комуністична партія узурпу
вала владу, стався злам, і люди опиняються на шляху до безкласового 
суспільства. Справді, ніщо не налагоджено, й ті самі потреби нагрома
дження, нерівного розподілу, звертання до сили, дисципліни праці 
існують і після революції. Але, з погляду ортодокса, всі ці обмеження 
цивілізації змінили свій сенс, позаяк панує пролетаріат і будується со
ціалізм.

Сплутавши якийсь ідеал чи якийсь епізод з метою, церковники й 
люди віри відкидають байдуже чи презирливо правила мудрості, що 
їх державні діячі виробили, щоб зробити корисними для гурту егоїзм 
та пристрасті індивідуумів. Обмеження влади, рівновага сил, Гарантії 
справедливості, цей витвір політичної цивілізації, котрий поступово 
споруджувався впродовж століть і завше залишався незавершений, 
вони руйнують зі спокоєм сновиди. Вони згоджуються поставити аб
солютну державу нібито на службу революції, не виявляють зацікав
леності в плюралізмі партій, в автономії робітничих організацій. Во
ни не обурюються, що адвокати пригнічують своїх клієнтів і що зви
нувачені зізнаються у вигаданих злочинах. То хіба революційна юс
тиція не зорієнтована на «розв’язання радикальної проблеми спів
існування» тоді як «ліберальна юстиція» застосовує несправедливі за- і 
кони?

Хто втручається в історію, не знаючи її останнього слова, іноді ва
гається перед бажаною витівкою, ціна якої була б надто високою. Цер
ковники й люди віри не знають цих дріб’язковостей. Висока мета ви
правдовує жахливі засоби. Мораліст, що виступає проти теперішності, 
революціонер є циніком у дії, він обурюється проти поліційної бру
тальності, нелюдських темпів виробництва, суворості буржуазних три
буналів, розправ над звинуваченими, вина яких недоведена такою мі
рою, щоб розвіяти сумніви. Ніщо поза тотальною «гуманізацією» не 
погамує його жадобу справедливості. Але хай він тільки зважиться 
вступити до такої нестерпної партії, як і він сам, до встановленого без
ладу, і ось він вибачить в ім’я революції все те, що він невтомно викри
вав. Революційний міф перекидає міст між моральною непримирен
ністю та тероризмом.

Ніщо не є банальнішим, ніж ця банальна гра суворості й поблажли
вості. Історичне ідолопоклонство є в нашу добу оформленням, якщо не 
інтелектуальним джерелом. Під приводом досягти сенсу історії не 
визнають залежності від думки й дії.

Плюралізм сенсу, що його ми надаємо якійсь дії, розкриває не не
здатність, а межі наших знань і складність дійсності. Саме досліджую
чи світ по суті сумнівний, маємо шанс досягти істини. Знання не є не
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завершене тому, що нам бракує всезнання, а тому, що в предметі за
кладене багатство значень.

Множина цінностей, до яких ми повинні звертатися, аби могли су
дити про суспільний лад, не вимагає якогось вирішального вибору. Ми 
полишаємо звичаї чистому розмаїттю. Вимагаємо від ідеалів якоїсь за
гальної законності. Економічні й політичні системи містяться між пер
шим і цими останніми. Вони не є нескінченними варіаціями, як звичаї, 
ні позбавлення становлення, як принципи людського права. Вони за
бороняють з анархічним скептицизмом — всі спільноти однаково не
нависні і кожна зрештою покладає на волю свій настрій; вони засуджу
ють також претензію зберігати єдину таємницю про людську спіль
ноту.

Розв’язання «економічної проблеми» й «політичної проблеми» є 
мислиме, бо вдається уточнити незмінні дані першої й другої. Але ця 
незмінність не дозволяє уявити, що ніколи не можна раптово стрибну
ти з порядку потреби до порядку свободи.

Кінець світу згідно з релігією може виплисти з якогось перетворен
ня душ чи якогось Божого указу. Відносний чи цілковитий достаток, 
умиротворення взаємин між гуртами, добровільне підкорення керова
них керівникам не уникають певного визначення. Люди зіштовхують 
дійсності, які постають перед нашими очима з цією останньою умо
вою, коли вимірюють відстань між тим, що є, і тим, що повинно бути. 
Завдяки цьому зіткненню є шанси розумно вибирати, але за умови — 
ніколи не уподібнювати предмет нашого історичного вибору до ідеї 
вирішального розв’язання.

Ця ідея оцінює ідеології, цинічні чи натуралістичні, які мають лю
дину за тварину й вчать поводитися з нею як твариною. Вона вимагає 
засудити інституції, які самі собою заперечують гуманізм людей. Вона 
ніколи не дозволяє сказати, яким конкретним має бути в певну добу 
суспільний порядок, ні яким повинно бути в дану мить наше зобов’я
зання.

Головна історичність політичних виборів не спирається ні на відки
дання природного права, ні на протистояння фактів і цінностей, ні на 
відчуженість одних від одних великих цивілізацій, ні на неможливість 
вести переговори з тим, хто відмовляється від дискусії. Припустімо 
принципи найвищих прав упродовж історії, відкиньмо з діалогу 
співрозмовника, який хоче могутності й глузує з того, що його впійма
ли на якійсь суперечності, ігноруймо особливу душу культур, нездатних 
спілкуватися. Політичний вибір залишився б не менш невіддільним від 
особливих обставин, іноді розважливих, але ніколи доказових, ніколи 
не таких самих, як наукові істини чи моральні імперативи.

Неспроможність доказу йде від невдячних законів суспільного життя 
та плюралізму цінностей. Треба докласти зусиль, щоб збільшити про
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дуктивність; заснувати владу, аби примусити до співпраці посварених 
індивідуумів; ці неминучі необхідності позначають розрив між історією, 
яку ми переживаємо, та кінцем світу, який ми замислили. Не тому, що 
праця чи підпорядкування як такі суперечать людському призначенню, 
вони стають такими, якщо випливають з примусу. Тож у жодному 
суспільстві, в жодну добу насильство не переставало мати свою частку. 
У цьому сенсі політика завше була політикою найменшого зла, вона й 
надалі буде такою, поки люди будуть такими, якими вони є.

Що проходить за оптимізм, то це найчастіше ефект якоїсь інтелек
туальної помилки. Можна розважливо віддавати перевагу плануванню 
перед ринком: той, хто чекає достатку від планування, помиляється в 
ефективності функціонерів і досяжних ресурсах. Не є абсурдним відда
вати перевагу владі якоїсь єдиної партії перед повільністю парла
ментських обговорень: той, хто розраховує на пролетарську диктатуру, 
щоб досягти свободи, помиляється в реагуванні людей і не знає неми
нучих наслідків зосередження влади в кількох руках, можна перетвори
ти письменників на інженерів людських душ і поставити митців на 
службу пропаганди; той, хто дивується, що філософи, ув’язнені в діа
лектичному матеріалізмі, чи романісти, закріпачені в соціалістичному 
реалізмі, не мають геніальності, помиляється в суті творчості. Ніколи 
специфічний сенс великих творів не замовлявся господарями держави. 
Історичні ідолопоклонники розширюють спустошення не тому, що во
ни сповненні добрих чи поганих почуттів, а тому, що вони плекають 
фальшиві ідеї.

Людська дійсність у становленні має певну структуру, дії збирають
ся в сукупності, індивідууми пов’язані з суспільними порядками, ідеї 
організовуються у вчення. Ніхто не зміг би надати поведінці інших чи 
їхнім думкам якогось значення, довільно виведеного з нашого прочи
тання подій. Ніколи не було сказано останнього слова й не слід судити 
супротивників, як нібито наша справа збігається з останньою істиною.

Справжнє знання минулого нагадує нам про обов’язок терпимості, 
фальшива філософія про історію поширює фанатизм.

* * *
Тож що означає, згідно з останнім аналізом, запитання, яке стави

лося стільки разів, — чи історія має якийсь сенс? У першому значенні 
воно знаходить негайну відповідь. Історія розважлива, як і вчинки та 
творіння людей, доти, поки відкриваєш у них спільний спосіб думати й 
реагувати.

У другому значенні історія, цілком очевидно, є також багатознач
ною. Подію розуміють, поставивши на своє місце в сукупність якийсь 
витвір, позбавивши його чи то натхнення творця, чи то значення тво
рення для близького чи далекого спостерігача. Сенси є численні, як і 



Розділ п’ятий. Сенс історії 139

напрями допитливості, як обсяги дійсності. Кожна мить історії має 
свої сенси, а хіба вся історія може мати тільки одині

Плюралізм, який слід було б подолати, потрійний: плюралізм ци
вілізацій, плюралізм суспільних порядків, плюралізм діяльності (мис
тецтво, наука, релігія).

Плюралізм цивілізацій вдалося б подолати того дня, коли всі люди 
належали б до єдиної і величезної спільноти; плюралізм суспільних по
рядків — того дня, коли вдалося б організувати гуртовий порядок згід
но з «проектом» Людства; нарешті, плюралізм діяльності — того дня, 
коли якась універсально чинна філософія змогла б зафіксувати призна
чення людини.

Чи універсальна держава, яка відповідає постійним вимогам лю
дей, зрештою буде створена? Запитання стосується майбутніх подій, і 
ми не можемо догматично відповісти ні «так», ні «ні». Достатньо, щоб 
політичне становлення мало якийсь сенс, щоб Людство мало якесь по
кликання, щоб спільноти, котрі далеко не йдуть послідовно одна за од
ною, чужі одна одній, явили послідовні етапи якогось дослідження.

Чи ця універсальна держава розв’яже таємницю Історії? Так, з по
гляду тих, хто не бачить іншої мети, як раціональну експлуатацію пла
нети. Ні, з погляду тих, хто відмовляється плутати життя в місті й по
рятунок душі. Хоч би якою була відповідь, її сформулює філософія, а не 
знання минулого.

Історія, за останнім аналізом, має сенс, якого їй надає наша філо
софія; уявний музей, як і людина, будівник пам’ятників, виснажує себе 
в творенні форм та образів, непередбачених, величавих; поступ, якщо 
невизначене дослідження природи підносить тільки смертного над ху
добиною. Сенс, наданий філософією історичній події, визначає струк
туру головного становлення, він не визначає майбутнього.

Філософ, не історик, знає, чого шукає людина. Історик, не філософ, 
учить нас, що людина знайшла, що завтра, може, вона знайде.



Розділ шостий

ІЛЮЗІЯ НЕОБХІДНОСТІ

«Історія має певний сенс лише тоді, коли є певна логіка людського 
співіснування, яке не робить неможливою жодну подію, але яке при
наймні, ніби за допомогою природного відбору, усуває ті події, які 
відволікають увагу до постійних вимог людей»1.

1 МегІеаи-РоЩу, ор. сії., р. 166.

Досі ми відкидали питання про детермінізм чи про передбачення, 
що плутають з питанням про останній сенс: коли припустити, що вда
лося визначити життя, яке відповідає постійним вимогам людей, то чи 
ми вправі проголосити за допомогою цього необхідне здійснення?

Можна припустити без абсурду, що майбутнє було б передбачуване, 
заздалегідь зафіксоване і, однак, воно суперечило б «постійним вимо
гам людей». Припускають також, що ми знаємо, якими повинні бути 
взаємини між людьми, але не можемо стверджувати чи заперечувати, 
що події самі собою усунуть «пригоди, що відволікають увагу».

Подвійне значення слова «сенс» сприяє плутанині, позаяк шукають 
чи то «напряму», в якому еволюціонують спільноти, чи то «привілейо
ваного стану», який втілив би наш ідеал. Вікові теології історії домага
ються злагоди між цією еволюцією та нашим ідеалом. Вони завдячу
ють своєю долею цьому постулату, хоч яким безглуздим він є.

Чи віднаходять шляхом спостереження еквівалент Підступу в Ро
зумі, який послуговується людськими пристрастями, аби домогтися 
своєї мети? Чи детермінізм інтересів або економічних сил тяжіє не
ухильно до якоїсь розумної мети?

Випадковий детермінізм

Повернімось до прикладу, який ми навели в попередньому розділі. 
Цезар перейшов Рубікон, австрійські міністри послали ультиматум 
Белграду, Гітлер наказав провести операцію «Барбаросса»: кожна з 
цих дій розважлива, віднесена до проекту виконавця та до ситуації, в 
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якій він перебуває. Звичайне пояснення, таке, як воно подається в 
оповіді, показує мотиви й порухи, обставини, які навіяли чи накинули б 
ухвалу. Інколи історик схильний говорити про причини, коли він 
висвітлює подію через намір відповідальної особи або через кон’юнк
туру. Ліпше було б говорити зрозумілою мовою.

Ніщо не заважає поставити собі інше запитання. Чи рішення Цеза
ря, австрійських міністрів і Гітлера не могли бути іншими, ніж вони бу
ли? Не йдеться про те, щоб поставити під питання принцип де
термінізму. Ствердження: становище світу в момент А не дозволяло в 
момент Б бути іншим, ніж воно було, залишається поза проблемою 
властиво історичною. Чи ухвали Цезаря, австрійських міністрів, Гітле
ра були спричинені обставинами? Якби інші люди на їхньому місці 
діяли інакше, то чи не випливає з цього, що розвиток подій міг би бу
ти іншим? Чи можна показати, що умови рішення, ухваленого 
міністрами чи Гітлером, обмежені в часі такою мірою, що, зрештою, 
«все відбулося б так само»? Якби війна 1914 року вибухнула на п’ять чи 
десять років пізніше, то чи вона мала б те саме завершення? Чи пере
могла би революція в Росії під керівництвом Леніна й Троцького?

Ми сформулювали ці зауваження у негативній формі («Не можна 
визначити, що...»). Можна було б сформулювати ту саму ідею позитив
ними словами. Всяка подія, як така, що випливає з діяльності людини, 
виражає ту саму подію в той самий час, що й кон’юнктура. Психологія 
дійової особи віддзеркалює отримане утворення, вплив середовища, але 
ухвала, прийнята в певний момент, не була необхідним наслідком утво
рення чи середовища. А що прихід цієї людини на пост, де її поведінка 
впливає на все суспільство, не був суворо визначений ситуацією, то не- 
визначена низка подій, походить внаслідок індивідуальної ініціативи.

Політична історія, історія війн та держав не є ні розважливою, ні ви
падковою. Вже неважко зрозуміти якусь битву так само, як і військові 
інституції чи способи виробництва. Історики ніколи не відносили до 
єдиної долі велич і занепад народів. Але військові поразки не завжди 
доводять про загнивання імперій: чужоземне нашестя знищило квітучі 
цивілізації, не існує пропорційності між причиною та наслідком. Події 
відкривають лише випадковий детермінізм, пов’язаний не стільки з 
недосконалістю наших знань, скільки зі структурою людського світу.

Щбразу, коли ми ставимо якусь дію в залежність від становища, ми 
повинні залишати поле невизначеності. Якщо ми розглядаємо якусь 
довгу тривалість і Глобальну цивілізацію, поле невизначеності зли
вається з людською здатністю вибирати, хотіти, творити. Середовище 
кидає виклик, і спільноти потверджують чи ні силу це відкривати. Ме
тафізика живого пориву індивідуумів чи гуртів обмежується перетво
ренням у якусь концепцію чи якийсь образ того, що ми констатуємо. 
Пояснюють долю суспільства особливими чеснотами людського гур
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ту. Якщо ми намагаємося виміряти визначення цієї долі, ми запитуємо 
себе, якою є імовірність, що здатності, необхідні для успіху відповіді, 
виказують себе іншого разу перед тим самим викликом. Цивілізація, 
що народжується із зустрічі між середовищем та волею, порівнюється 
з щасливим потягом: рідкісними були випадки, коли середовище зали
шало свій шанс людині, коли ця людина була здатна скористатися із за
пропонованого шансу.

Імовірний аспект історичного пояснення стає очевиднішим, якщо 
розташуватися на менш високому місці. Поведінка Людовіка XVI пе
ред лицем фінансової кризи і Генеральних Штатів, поведінка Гітлера 
перед лицем Великої Британії, що й далі вела війну, і загадковим та не
безпечним СРСР не була заздалегідь зафіксована кон’юнктурою. Інший 
король міг би піти в наступ, застосувавши свої війська проти паризьких 
бунтів, інший військовий командир підтримував би впродовж багатьох 
років нейтралітет на сході, докладаючи дедалі більших зусиль, щоб при
мусити західні країни до миру. Ні поведінка Людовіка XVI, ні поведінка 
Гітлера не є незрозумілою. Вони випливають зі способу мислити, влас
тивого спадкоємцеві старої монархії чи демагогові, який дістався вер
ховної влади. Але достатньо, чого ніхто не може заперечити, щоб 
якийсь король, обдарований з примхи долі іншим характером, був здат
ним діяти інакше, аби рішення Людовіка XVI стосовно ситуації набули 
бодай частку поміркованості. Достатньо, щоб стратегія, зрештою зупи
нена Гітлером, випливала з розрахунків, які з іншим диктатором чи тим 
самим диктатором, інакше інформованим або який перебував би під 
іншим впливом, були б іншими, аби розвиток Другої світової війни на
був свого вигляду єдиної, несподіваної появи.

Людина, покликана приймати якусь ухвалу, сповнену історичного 
значення, виражає собою суспільство чи добу; але ніколи політична чи 
військова доля цієї людини не була суворо визначена суспільною струк
турою, розглядуваною в своїх основних рисах. Падіння монархії, рево
люція відкривали якомусь добре обдарованому офіцерові, вихідцеві з 
низів, необмежену перспективу. Кар’єра Бонапарта типова для часів, 
за яких він жив. Але що індивідуумом, винесеним на вершину влади, 
буде саме Наполеон Бонапарт, ніхто не зміг би цього передбачити. 
Факт залежав од численних причин, позитивних чи терпимих, які мож
на порівняти з численними причинами, які призводять до зупинки 
кульку на якомусь певному номері, а не на іншому. Сходження Наполе
она на трон є розіграшем серед інших можливих у великій лотереї ре
волюцій. Хай би Наполеон, володар Франції, вів політику, яка виражає 
його єдину особистість, а не спільні нахили для всіх коронованих аван- 
турників, і численні обставини, які послужили його честолюбству, роз
вивалися б із наслідків нескінченно так довго, принаймні, поки Фран
ція та Європа матимуть у своїх інституціях владу його генія.
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Дійові люди полюбляють посилатися на свою зірку, ніби вони почу
ваються іграшкою якогось провидіння, якогось злого генія чи злої си
ли, безіменної й загадкової, що називають випадком. Вони відчувають, 
що розумна діяльність вдовольняється підрахунком шансів.

Військовий командир, політичний діяч, спекулянт, підприємець 
рідко мають знання, які дозволяють суворе поєднання засобів для до
сягнення мети. Вони б’ються об заклад і не можуть не робити цього. 
Відповідь супротивника ніколи не є цілком передбачуваною в той мо
мент, коли виробляють план битви, чинники, від яких залежить успіх 
якогось парламентського маневру, надто численні, аби всі перелічи
ти, продавець на біржі нехтує втручанням публічної влади чи політич
ними подіями, які змінять атмосферу на місці, підприємець, який 
встановлює програму інвестицій, розраховує на якусь фазу експансії. 
Структурні характери людської, діяльності — поштовх волі, незбаг
ненна складність кон’юнктури, хибні явища, причини спотворення — 
не є більше невизнаними соціологічними теоріями. Як історичне ро
зуміння могло б цим знехтувати? Коли воно переноситься на момент 
вибору, щоб воскресити в пам’яті все можливе, воно повторює 
розмірковування дійових осіб, поновлює події такими, якими вони бу
ли пережиті, не розгортання якоїсь потреби, а вибризкування дійс
ності.

Імовірність не є настільки суворо об’єктивною: рішення прив’язу
ються до ситуацій, із яких вони виходять, великі люди «виражають» 
своє середовище, лави ніколи не є вкрай відмінними. То людському ро
зуму не вдається розшифрувати кон’юнктури чи вичерпати перелік 
причин. Але ретроспективні підрахунки можливості відповідають пер
спективним розрахункам дійових осіб. Історичний світ накреслює сам 
собою відмінність між лавами, різницю між масовими даними (вели
чина населення, засоби виробництва, протистояння класів) та ініціати
ви осіб між розгортанням певної потреби та вузлами подій, де зва
жується чиясь доля, великі дати, які позначають кінець чи початок чи
йогось віку, випадковості, які відвертають долю від якоїсь цивілізації. 
Структура історії досить схожа з проблематичною структурою, щоб до 
неї можна було б застосувати той самий спосіб думки.

Ці формальні розмірковування не переслідують мету перебільши
ти роль великих людей чи відповідальність випадковостей. Догматич
не заперечення цієї ролі чи цієї відповідальності немислиме: щоразу 
мусиш запитувати себе, якою мірою людина, обрана політичною лоте
реєю, позначила собою плин своєї доби, чи поразка вплинула або спри
чинила розпад держави, чи подія висвітлила або деформувала взаєми
ни сил або розвитку ідей. Ніколи відповідь не буде білою чи чорною, 
доконечною чи випадковою: діяння героя було приготовлене історією, 
навіть якщо хтось інший наділив би його зовсім іншим характером.
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Історики схильні чи то применшувати, чи то перебільшувати зна
чення непередбачуваних обставин чи зустрічних фактів. їхня схиль
ність не може сприйматись за якусь філософію. Вона розкриває перед
суд чи напрям допитливості. Такий спосіб не розв’язує по-філософсь
кому проблему, яка виходить з досвіду й не має загалом вартісного 
розв’язання. Чому творче чи ефективне поле, залишене індивідуумам 
або випадковостям, було б у всі епохи і в усіх секторах однаково широ
ким чи однаково вузьким?

Події не перестають бути зрозумілими, коли їх знову прив’язують 
до намірів чи почуттів, до якогось малого числа, тобто чогось єдиного. 
Хай віднесуть якусь перемогу на найвищий карб канонів чи геніаль
ності генерала, пояснення її не стане ні більш, ні менш задовільним 
для розуму. Може, як це пояснюють стільки військових письменників, 
зброя й організація бійців важать дев’яносто відсотків, а решта: мо
ральні чесноти військ і талант стратега, — десять відсотків. Тут ідеть
ся про питання факту, а не про вчення.

Є побоювання, що втручання часткових фактів — індивідуальних 
ініціатив чи серійних зустрічей — зітре зрозумілість із сукупності. Це 
побоювання погано обґрунтоване. Хоч би факти в ідеалі змогли бути 
іншими, ніж вони є, це не завадило б зрозуміти сукупність. Можна бу
ло б зрозуміти перемогу Наполеона, «якби це був Груші», зрозуміли б 
також індустріалізацію з допомогою зарубіжного капіталу за часів 
царського режиму, прогресивно ліберального, що спирався б на клас 
селян-землевласників, якби війна 1914 року не спалахнула або якби 
більшовицька партія була ліквідована. Хоч би якою була імовірність, 
що її ретроспективно надають цим гіпотезам, — кажучи суворішими 
словами, хоч би яким було б значення даних, що їх слід змінити подум- 
ки, аби зробити можливим плин подій, який не відбувся, — фактична 
історія залишається зрозумілою. Мабуть, перемога Леніна була неми
нучим виходом із громадянської війни після падіння царизму і продов
ження війни тимчасовим урядом. Неминуча в простій кон’юнктурі, пе
ремога більшовиків, либонь, не несла того, чого чекав російський на
род, чи того, що дозволило б на найнижчі кошти спорудити якусь сучас
ну економіку.

Історик, який накреслює якусь подію — кар’єру Наполеона між 1798 
та 1815 роками, кар’єру Гітлера між 1933 та 1945 роками — робить зро
зумілою сукупність. Він не стверджує, що кожної миті панував якийсь 
Глобальний детермінізм. Він робить спробу дослідити глибокі причи
ни того, що зрештою сталося. Імператорська спроба Наполеона про
валилася, бо французька база була надто вузька, бо засоби зв’язку й 
адміністрування були нерівними для такого заходу, бо французькі 
армії розбуджували патріотизм у народів за допомогою контрасту між 
ідеями, що їх вони пропагували, та порядком, що його вони накидали. 
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Захід Гітлера був приречений, позаяк він спровокував коаліцію між 
Совєтським Союзом та англосаксонськими державами. Варті уваги, 
такі пояснення позначають причини, які робили можливою кінцеву 
поразку, але не визначали заздалегідь ні деталей, ні тривалості події і 
не виключали випадковостей. Можливо, розвал англо-австро- 
російського альянсу врятував би Наполеони 1813 року, розрив між Со
вєтським Союзом та англосаксами врятував би Німеччину Гітлера, як 
Фредерік II був урятований розвалом англо-російського альянсу. (З 
багатьох причин ці припущення були невірогідними 1813-го й 1944 ро
ків.) Таємна зброя, довершення до досконалості атомної бомби, мо
же, змогли б змінити долю (тут з інших причин припущення було неві
рогідним).

Наведення масових фактів, що їх накладають на певний рівень над 
хаосом подій та індивідуумів, не виключає ролі осіб чи зустрічей. Роз
важливе відновлення минулого бере гору над реальним, воно нехтує в 
принципі можливим і не запитує себе про потребу. Якщо поставити за
питання про причинність, відповідь завше є тією самою: за певних об
ставин наслідок, що стався в певному проміжку часу, мусить з більшою 
чи меншою імовірністю статися. (Якщо в грі в кулі один із номерів на
багато ширший за інші, він вистрибуватиме частіше.)

Детерміністське тлумачення й випадкове бачення історичного пли
ну менш суперечливі, ніж додаткові. Чому історик ретроспективно за
перечив би правдивість драм, що їх ми переживаємо? Людина в історії 
не запитує себе, чи вона раб від своєї спадковості чи від свого вихован
ня, а чи вона здатна залишити свій слід на землі. Чому, зрештою, вона 
уявлятиме якусь фатальність, якої живі не знають?

Теоретичні передбачення

Історичні події передбачувані достоту такою мірою, якою їхні при
чини є пояснимі. Майбутнє й минуле поняття однорідні: наукові речен
ня не змінюють характеру, за яким вони застосовуються до того чи до 
того поняття. Чому стільки істориків схильні мати минуле за фа
тальність, а майбутнє за невизначене?

Найчастіше не можна передбачити ухвалу, яку прийме індивідуум 
серед багатьох можливих, але вважають розважливою ту, яку було 
ефективно прийнято, відносячи її до обставин, до планів дійової осо
би, до вимог політики чи стратегії. Ретроспективне тлумачення фор
мулюється в констатації: «речі відбулися так...» чи в припущенні: 
«такий-то мотив лежав у основі поведінки». Воно не дозволяє дізна
тися про те, що станеться завтра, принаймні, якщо воно не є досить 
абстрактне, щоб бути застосованим до інших кон’юнктур: якби вчи
нок випливав із тривалого настрою індивідуума або групи, якби він 
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був накинутий обставинами, передбачення стало б негайно можли
вим, бо тлумачення приховано мало б у собі якесь причинне співвід
ношення.

Коли з’являється це співвідношення, однорідність минулого й май
бутнього впроваджується знову, хоч вона часто приховується вжива
ною мовою. Оскільки відомий вихід, то не вагаються надати подаль
шого розвитку наслідку якоїсь причини, забуваючи, що наслідок і при
чина випливають з відбору та відтинання. Нехтують чинниками відхи
лення, які могли б утрутитися, дають для потрібної послідовності те, 
що було придатне — тільки як «будь-які однакові речі». Починаючи з 
1942-го чи 1943 року, передбачали поразку Гітлера, так само, як, озира
ючись назад, помічали там детермінізм: фундаментальні дані ситуації 
показували вихід із передбаченого конфлікту, бо він, згідно з імовір
ністю, був необхідний. Мабуть, була потрібна якась випадковість — но
ве озброєння, розпад великого альянсу, — аби війна набула іншого 
спрямування. Дивлячись у майбутнє, ніхто не наважиться відкинути та
ку плутанину.

Ніколи нікому не вдасться передбачити момент і форму окремої 
війни. Може, 1905-го чи 1910 року ясновидці помічали визрівання кри
зи, з якої вийшла європейська війна. Вони не змогли б сказати, в яку да
ту, ні внаслідок яких обставин вона спалахне. Ґрунтовні дані ситуації 
1914 року не віщували вибуху: тож хіба нецікаво запитати себе про лю
дей, які зробили актуальною в серпні 1914 року подію, котра в цей мо
мент не була більше визначена європейською злагодою, ніж це було 
впродовж попередніх років чи це могло б бути в наступні роки, якби 
вдалося уникнути вибуху в серпні 1914 року.

Чи за цим передбаченням у невиразних словах або цією неперед
бачливістю в точних словах можна встановити причини, які роблять 
неминучими з різною частотою збройні конфлікти між суверенними 
державами? Поки що ніхто не зміг би догматично стверджувати чи за
перечувати можливість такої теорії. Війна пов’язана з багатьма су
спільними явищами, щоб можна було перелічити всі ті, від яких вона 
залежить. Загалом вона віддзеркалює природу міжнародних відносин. 
Либонь, треба було б змінити суть цих відносин, щоб усунути ризик 
війни.

Факти населення — народжуваність, смертність, розподіл за віком 
— ліпше піддаються передбаченню: різні детермінанти є нечисленні, 
вони не змінюють швидко цінності й зовсім не зазнають зовнішніх 
впливів. Прикидати, якими будуть через десять чи двадцять років уже 
народжені вікові класи, має мало ризиків: формула «втім, будь-які речі 
однакові» рівнозначна відкиданню ймовірності військових катастроф, 
пошестей, голоду, тобто раптового зниження «життєвої надії». Демо
графічні передбачення терміном на двадцять чи п’ятдесят років більш 
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випадкові, бо еволюція не завжди проходить в тому самому напрямі. 
Після зниження народжуваності — ми це бачили у випадку Франції — 
настає раптове підвищення.

Саме в економічному секторі найбільше силкуються зробити пе
редбачення без того, аби можна було сказати, що жоден спосіб не є 
цілком задовільним чи досягне незаперечних наслідків. Передбачення 
на дуже короткий термін у національних рамках має за передумову 
знання головних змінних величин і обмінів усередині системи. Воно 
рідко припускається серйозних похибок, бо тенденція поза виняткови
ми обставинами раптово не змінюється. Передбачення досягло б ціл
ковитої точності лише один раз, коли були б відомі в деталях численні 
канали, якими проходять вироби, та різні визначення, що можуть 
впливати на загальний рух. Воно залишалося б, в усякому разі, непев
ним: за припущенням, воно нехтує розладами крайнього походження; 
людська поведінка, зокрема поведінка підприємців, підпорядковується 
гуртовим рухам, яких не сподіваються від довіри чи недовіри.

Кон’юнктурні передбачення, з погляду логіки, такі самі. 1953 року 
фахівці не згоджувалися з приводу майбутнього розгортання амери
канського економічного спаду, навіть з приводу обставин, які його 
спричинили: вразливість у кризі якоїсь економіки в стані повного вико
ристання не показує, що змінна величина, яка призводить до падіння 
тенденції, завжди та сама чи якийсь математичний взірець був би при
датним. Механізм снігової кулі (автоматичне збільшення величини й 
спаду) відомий і, мабуть, залежить від психології споживачів, підпри
ємців, міністрів, ніж якийсь спад, насамперед обмежений, який посту
пово слабне. Кожна криза має свою історію. Взаємна солідарність між 
усіма змінними економічної системи дозволяє виробити певну теорію, 
але ця остання менше розкриває закономірності, ніж можливі зв’язки, 
між якими події щоразу визначають економічну систему, яка втілю
ється в життя.

Перевірені й спростовані, ці передбачення на короткий чи середній 
термін не ставлять принципового запитання. Скептицизм політичних 
діячів так само гідний жалю, як і надлишок довіри фахівців. З досвідом 
пізнають межі точності й певності випередження, межі, що змінювати
муться залежно від режимів.

Ці зауваження підводять нас до проблеми, яка є тут важливою для 
нас: чи є еволюція економічних суспільних порядків, перехід від одно
го суспільного порядку до іншого передбачуваними? Чи можна показа
ти, що капіталізм сам себе руйнує, що соціалізм неодмінно прийде на 
зміну капіталізму, хоч ніхто не знає, коли і як?

Непередбачуваність американської кон’юнктури терміном у півро
ку не таїть у собі непередбачуваності історичного становлення на три
валий термін. Згідно з рівнями події видаються визначеними числен
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ними чи підпорядкованими безлічі впливів причинами. Може, при
близний розрахунок американського національного доходу через два
дцять років запропонує менше ризиків, ніж розрахунок показника про
дуктивності через двадцять місяців (хоча передбачення терміном на 
двадцять років припускає, що не станеться ніякого розладу, що в пері
од війни чи революції позначає серйозну стриманість). Залишається 
дізнатися, чи внутрішні перетворення або загибель якогось суспільно
го порядку належать до розряду передбачуваних фактів, тобто визна
чених причинами із вловимими наслідками.

Припустімо, що якийсь суспільний порядок, керований пошуком ви
годи та ухвалами, прийнятими мільйонами споживачів, є нестабіль
ний, не змінюється й далі триває. Щоб показати його саморуйнування, 
слід спершу уточнити обставини, за яких він паралізувався б, потім по
казати, що ці обставини невідпорно випливають з функціонування 
суспільного порядку. Так званий закон тенденційного зниження про
центної ставки зиску представляє спробу цього порядку, але вона є зло
боденною лише як звичайна допитливість. Насправді вона припускає, 
що зиск брався б тільки з додаткової вартості, інакше кажучи, часткою 
вартості, яка відповідає ціні робітничої сили. Треба взяти до уваги за
кон про вартість праці, марксистську концепцію заробітної платні й 
додаткову вартість, згодитися з тезою, згідно з якою процентна став
ка зиску зменшується в міру того, як зменшується частка змінного 
капіталу. Формування процентної ставки середнього зиску завадило б 
визнати, що заміна робітника машиною обмежує можливості зиску. 
Стільки необхідних гіпотез, аби примирити теорію із досвідом, спону
кають до відмови від самої теорії.

Закон про тенденційне зниження процентної ставки зиску не доз
волив би твердити, що капіталізм неминуче знищує сам себе. Справді, 
впливи схильні сповільнювати зниження процентної ставки зиску (на
приклад, зменшення вартості товарів, потрібних для утримання 
робітника та його родини). У рамках, накреслених «Капіталом», маса 
додаткової вартості підвищується із зростанням числа трудящих. Ні
хто не знає, ні в якому темпі зменшується процентна ставка зиску, ні 
якою є мінімальна процентна ставка, потрібна для виживання суспіль
ного ладу.

Хоч і не має теорії про наглу смерть капіталізму, ніщо не вказує на 
те, що в цього останнього є якісь шанси. Як звичайно, теорія зводить
ся до якогось спрощеного взірця. Легко вибудовують взірці вічної гар
монії (ліберали невтомно їх будують). Песимісти заледве вибудовують 
зразки, які потверджують їхні похмурі перспективи: якби капіталізм 
був переважно визначений якимось суперечливим взірцем, він ніколи 
не існував би. Песимісти не теоретики, а історики; вони бачать перед 
собою якийсь неминучий занепад.
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Тож економісти, які говорять про зрілість, вважають, що розвиток 
американської економіки створив ситуацію, в якій повна зайнятість 
стала якщо не неможливою, то важкою. Маркс уявив собі, що пошук 
зиску, душі й принципу системи тяжів до вичерпування джерела зиску. 
Вчора деякі економісти, оглядаючи зникнення кордонів, сповільнення 
зростання населення, зменшення числа вигідних інвестицій у міру по
ступу спорядження, були схильні боятися, що взаємини між побічною 
користю капіталу й процентною ставкою інтересу будуть такими, що 
зможуть постійно підтримувати поле безробіття.

Двадцять років тому вчення про зрілість — сучасна версія про само
руйнування капіталізму — було модним. Таким воно не є сьогодні: екс
пансія американської економіки схиляє до оптимізму. Не є незбагнен
ним, що в певний момент ринковий суспільний порядок міг би гальму
ватися зменшенням числа вигідних інвестицій. Нагоди інвестування, 
що їх створює технічний поступ, були б менш часті, важчі для викорис
тання, ніж типові нагодй початкових фаз індустріалізації, будівництва 
шляхів, залізниць чи автомобілебудівних заводів. Навіть у цій гіпотезі 
економісти, які не претендують пророкувати, не доходять висновку ні 
про апокаліпсичне падіння капіталізму, ні про фаталізм загального 
планування, а тільки про потребу втручання громадської влади (зни
ження процентної ставки інтересу, державні інвестиції)1.

1 Особисто я вважаю протилежну гіпотезу за найімовірнішу. Відсутність поступу 
в секторі населення, що займається обслуговуванням, труднощі, більш-менш великі 
залежно від фаз, видаються мені відсутністю переміщення засобів виробництва, 
особливо робочої сили, не дають вирішальної підстави, щоб функціонування системи 
стало в певний момент неможливим чи цілком іншим. Нагоди інвестування в друго
рядному секторі не зникають, починаючи з певного розвитку.

2 Навіть співвідношення, протилежне до Марксового, що централізоване плану
вання є потребою первісної індустріалізації, не було б загалом справжнім.

Чи досвід підказує, що ринкові механізми стримуються плануван
ням у міру того, як капіталістичні системи старіють? Російська еко
номіка, яка за термінами доходу на душу населення або капіталу на 
робітника чи розподілу робочої сили між трьома секторами приблиз
но на півстоліття молодша за американську економіку, підпорядкова
на центральному плануванню, тоді як американська не є такою. Роз
поділ суспільних порядків у світі всередині XX ст. факт історичний, а 
не функція економічного віку1 2.

Чи всередині економік, які залишаються переважно капіталістични
ми, функціональний соціалізм прогресує із зрілістю? Не бракує аргу
ментів на користь такої тези: держава бере на себе відповідальність за 
добробут і цілковиту зайнятість, примусове заощадження (бюджетний 
надлишок та самофінансування) замінює індивідуальне й стихійне за
ощадження, фіксовані ціни, що контролюються чи Гарантуються пуб
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лічною владою, стають дедалі численнішими тощо. Втручання держа
ви зазнало поступу в XX ст. в усіх капіталістичних країнах і не підлягає 
сумніву, але роль держави не є пропорційною з економічного віку цих 
країн. Націоналізація не є наслідком, адекватним техніко-економічно- 
му розвитку, визначення проходить через посередництво політики й 
демократичних інституцій. Усуспільнення економіки, було цілою 
історією, відмінною в кожної нації, кероване кількома загальними чин
никами, серед яких загальне виборче право важить стільки, скільки 
зростання виробництва та нагромадження фіксованого капіталу на 
підприємствах.

Ніхто не розглядає також техніко-економічного розвитку й виду 
власності. Ніщо не дозволяє стверджувати, що підприємства-гіганти, 
оптимально оснащені технікою, мусять бути суспільною власністю — 
принаймні, якщо розглядати таким статут «Дженерал моторса». (Мо
же, між іншим це тлумачення найбільше відповідало б глибокій думці 
Маркса-соціолога, а не Маркса-пророка: поява перших спільнот підка
зала авторові «Капіталу» зауваження про новий капіталізм.) Капіта
лізм індустріальних баронів, характерний для текстильних фабрик упро
довж першої половини XIX ст., і металургії — впродовж другої поло
вини, не був усунений, він був притлумлений іншими формами, які всі 
видаються суспільно гуртовими. Політика, а не техніка визначила 
усуспільнення електро- чи газопромисловість Франції.

Іншими словами: або тлумачать передбачення самозруйнування ка
піталізму в суворому сенсі й у цьому разі вони не підтверджуються 
подіями, або ж їх тлумачать у широкому сенсі й вони стосуються лише 
якогось прогресивного «усуспільнення» (дедалі більше втручання дер
жави, «розприватизовані» підприємства, навіть якщо вони неодержав- 
лені), і в такому разі вони справжні, але не перекроюють актуальних 
конфліктів.

Ми помилилися б, якби незаперечно схвалили це останнє тлумачен
ня, спрямували б цю невизначену еволюцію в один і той самий напрям. 
Концентрація не просте явище, котре технічні вимоги чи форми кон
куренції безжально загострювали б. Розширення одиниць виробниц
тва в деяких секторах випливає з міркування продуктивності; в інших 
секторах рух мав би протилежний сенс. Те, що електрична енергія при
носить можливості розсіювання, фраза вже банальна. Щодо фінансо
вих зосереджень великих корпорацій, вони походять радше, здається, з 
волі потуги, ніж з турботи про рентабельність. Вони народжуються тут 
з вільної конкуренції, в інших місцях — з планових ухвал. Вони більше 
не прирікають на смерть ні один режим, ні інший.

Можуть сказати, що ми знехтували головний арґумент тези «супе
речності капіталізму». Суперечність, яку найчастіше наводять, проти
ставляла б виробничі сили й взаємовідносини виробництва. Що слід 
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розуміти під виробничими силами? Сукупність ресурсів, що їх має у 
своєму розпорядженні колектив, наукові знання, промислове облад
нання, організаторська здатність, обсяг робочої сили? В такому разі 
розвиток продуктивних сил може накреслити багато явищ: збільшення 
кількості сировини й числа трудящих, піднесення продуктивності за
вдяки поступу знань чи застосування науки в промисловості, зростан
ня доходу на душу трудящих чи на душу населення завдяки відкриттю 
корисних копалин або ліпшій віддачі праці. Виробничі відносини, 
здається, охоплюють водночас законний статут підприємства, стосун
ки між виробничими чинниками, розподіл доходів та опозиції класів, 
яка з цього випливає. Що означає суперечність між двома двозначни
ми термінами?

Перше тлумачення нібито твердило, що законодавство про влас
ність, починаючи від певного розвитку техніки, зупиняє поступ. Воно 
спростовується фактами: капіталістичне законодавство достатньо 
гнучке, щоб дозволити величезну концентрацію, промислову чи фінан
сову. Іноді законодавство могло сприяти традиційним підприємствам 
за рахунок ефективніших форм. Але законодавство не є непохитним: 
ніде воно не прирікає капіталізм на смерть.

Чи слід розуміти під виробничими взаєминами без якоїсь юридич
ної форми, що розподіл доходів є наслідком поділу між пролетарями 
та їхніми знаряддями праці? Як грубо кажуть: організація виробництва 
колективна, поділ прибутків індивідуальний. Тут ще суперечність за
кладена лише в словах.

Викладена звичайними словами, вона рівнозначна взірцеві теорії, 
яка не є незнайомою буржуазним економістам, теорії недоїдання. В по
шуках зиску підприємці буцімто знижують заробітну платню робітникам 
і, не маючи виходу зі становища, нагромаджують засоби виробництва за 
рахунок споживчих продуктів та рівня життя мас1. Історично нерівний 
розподіл доходів у таких країнах зміг створити надмірне заощадження, 
вкладене поза підприємством, а також непряме гальмування експансії 
виробничих сил. Нині так звані капіталістичні режими знають, як зміню
вати за допомогою фіскальної системи стихійний розподіл прибутків. 
Реальні заробітки на тривалому проміжку еволюціонують тільки через 
продуктивність праці. Немає жодної підстави, аби напруженість між 
промисловою системою та розподілом доходів посилювалася.

1 Цей опис ліпше підходить до совєтського соціалізму, ніж до західного капі
талізму.

Ми не хочемо накинути оптимістичне бачення якогось капіталізму, 
що мирно еволюціонує до вищого рівня достатку для всіх. Суспільний 
порядок приватної власності й ринку, по суті, нестабільний; він таїть 
у собі ризики депресії, і реагування на кризи ведуть до структурних 
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змін, часто незворотних. Технічний поступ неминуче змінює обсяги й 
організацію підприємств та поковзом деякі форми функціонування.^ 
Дозрілий капіталізм породжує не орди знедолених, які не мають чого 
втрачати, крім своїх кайданів, а юрби дрібних буржуа, робітників чи 
службовців, які часто повстають проти вартості суперництва; Ми не 
виключаємо, що становлення могло б бути зорієнтоване на менш 
капіталістичну економіку, ми твердимо тільки, що це становлення не 
підпорядковане якомусь непохитному детермінізму, також керовано
му суперечністю між кількома первісними змінними величинами. 
Навіть у своїх загальних рисах це становлення є складною історією, а 
не простою потребою. Далеко до того, що можна було б послатися на 
суперечності капіталізму, аби оголосити фатальною перемогу якоїсь 
партії, яка, між іншим, рекламує себе від соціалізму, не можна навіть 
передбачити настання якогось соціалізму (в розпливчатому сенсі 
слова).

Риси майбутнього суспільного порядку, які піддаються якомусь пе
редбаченню, не є більше несумісними з суспільними порядками, які ми 
називаємо капіталістичними, ніж з тими, що їх ми називаємо 
соціалістичними.

Історичні передбачення

«Суперечності» між капіталістичними державами, суперечності між 
капіталістичними державами та колоніальними країнами не підляга
ють сумніву, якщо перекласти фальшиво суворий термін « супереч
ність» нейтральним словом «конфлікт». Чи можна зробити з цього ви
сновок, війни між капіталістичними державами неминучі?

В якомусь сенсі формула майже очевидна: жодне століття не уник
нуло бича війни. Якщо відкидають прикметник «капіталістичний» і об
межуються твердженням «війни між державами неминучі», то не дуже 
ризикують припуститися великої помилки. Найближче майбутнє не 
обіцяє бути більш мирним, ніж минуле. Помилка починається з наго
лосу, поставленого на капіталістичному характері держав, ніби це ха
рактер створював фатальність кривавих зіткнень.

Не тому, що пошук виходів зі становища, надприбутків, вигідних 
інвестицій не може налаштувати великі компанії чи нації одні проти 
одних. Свобода торгівлі призводить до конкуренції, а ця остання є 
своєрідним чинником конфліктів, які регулюються радше за допомо
гою компромісів, ніж зброї. Ці конфлікти стають небезпечними для 
миру, починаючи з того моменту, коли держави беруть на себе відпо
відальність за інтереси приватних товариств чи зберігають за собою 
монополію в колоніях або зонах впливів. Той, хто використовує силу 
для того, щоб виключити інші країни із законного змагання, стає 
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справді винуватцем у агресії.' Крайні зразки такої агресії тяжіють до 
зникнення — ще в Африці метрополії' шляхом різних адміністративних 
способів забезпечують собі законні переваги. Ніколи життя й смерть 
капіталістичних економік не залежали від цих маргінальних чвар, 
завжди солідарність (ці економіки були одні для одних найліпшими 
клієнтами) мусила б, згідно з мудрістю, брати гору над суперництвом. 
Зрештою, всякий суспільний порядок, включаючи суспільство колек
тивної власності та планування, породжує конфліктні ситуації між су-' 
веренними політичними одиницями: маніпуляція) Совєтським Сою
зом умовами обміну видалася югославам «соціалістичною експлуата
цією». Хай буде світ капіталістичним чи соціалістичним, сильніший 
збереже численні способи впливати на ціни на свою користь чи утри
матися від корисливих вчинків. Жоден економічний порядок не Гаран
тує мир, жоден не робить війни неуникливими.

Суперечність між капіталістичними країнами та країнами Азії і Аф
рики — явище історичного порядку. Європейські імперії в Азії впали, 
в Африці похитнулися, часи європейського панування завершуються. 
Чи загибель капіталізму неминуче випливає з цього?

В історичному матеріалі, в якому знаходять утіху марксисти ста
лінського спрямування, капіталізм більше не визначається як суспіль
ний порядок, що характеризується приватною власністю на знаряддя 
виробництва чи ринковими механізмами, як конкретна сукупність 
країн, чиї економіки репрезентують деякі риси цього порядку, сукуп
ність, яка включає в себе Західну Європу, Сполучені Штати та Канаду, 
а також британські білі домініони. Південна Америка, країни, що не
давно отримали незалежність у Азії, є в цій перспективі чи то жертва
ми імперіалізму (навіть якщо формально вони суверенні), чи то вже 
капіталістичні. Внаслідок Першої світової війни Росія перейшла до 
соціалістичного табору; внаслідок Другої — Східна Європа та Китай 
приєдналися до неї. Цей табір налічує віднині вісімсот мільйонів чо
ловік. В Азії, зокрема на Близькому Сході, бунт проти імперіалізму ви
грає один за одним, і місцева буржуазія прилучається до них. Позбав
лений колоніальних «надприбутків», капіталізм приречений на по
вільну смерть, якщо співіснування триватиме надто довго, на трагічну 
смерть, якщо вибухне Третя світова війна.

В основних рисах цієї кон’юнктури ніяка суперечка не зчиняється 
між сталіністами та їхніми супротивниками, але ті й ті не використо
вують ті самі слова й не бачать майбутнього під тим самим кутом.

Якщо відмовитись дозволити собі впійматися у якусь словесну па
стку, то почнемо з розрізнення між схильністю історичної сукупності, 
сила якої, цілковита чи відносна, панує, і схильністю суспільного поряд
ку, більш чи менш недосконало реалізованого всередині цієї сукупно
сті. Ніколи рівень життя робітничого класу не був таким високим, як у 
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Великій Британії, що «занепадає». Незважаючи на дві світові війни, 
Західна Європа наближається, як ніколи цього не було, до своєї еко
номічної мети’.

Щоб зробити висновок про кінець європейського панування в кризі 
капіталізму як у економічному суспільному порядку, треба плутати 
капіталізм і імперіалізм, твердити, що суспільний лад, який ґрунту
ється на приватній власності та ринкових механізмах, не може функ
ціонувати, якщо він не володіє територіями для експлуатації. Разом зі 
своїми колоніями нібито буржуазна Європа втратила засоби для жит
тя. Але ніхто не навів такого доказу. Індонезія отримувала винятково 
важливе процентне відношення національного доходу з Голландії (по
над п’ятнадцять відсотків): Індонезія незалежна, а Голландія й далі за
знає розквіту. Британський робітничий клас має рівень життя вищий, 
ніж він мав до війни, а проте імперії Індій більше не існує.

Ці зауваження не претендують одним словом дати відповідь на су
перечливі запитання. Експлуатація Азії допомогла в минулому сто
літті індустріалізації Європи (обсяг цієї допомоги спірний). Функціону
вання міжнародної системи, що ґрунтується на приватній торгівлі, має 
в собі труднощі, що наростають у міру того, як розширюється простір, 
підпорядкований світовій економіці. Відновлення обміну Схід — Захід 
не усунуло б наслідків розколу: що більше якась країна залежить від 
збуту за іншим боком залізної завіси, тим більше вона вразлива від ух
вали, прийнятої в Москві чи в якійсь іншій столиці країн народної де
мократії з політичними намірами. Аби можна було з певністю оголо
сити чи то руйнацію капіталістичних суспільств, чи то їхнє перетворен
ня на соціалізм, треба було б показати, що теперішня кон’юнктура про
понує тільки два виходи: перемога соціалістичного табору або пере
творення на соціалізм капіталістичного табору.

Брак продуктів харчування чи сировини був би фатальним для 
капіталістичних спільнот. Може, Європа заплатить дорожче в цьому й 
наступному століттях за сировину, куплену в незалежних країнах, а не 
в колоніях (ще пошкодження «процентної ставки обмінів» завдячує 
тільки слабкою мірою визволенню Азії та Африки). Ні Європа, та for
tiori Сполучені Штати не підійшли до стану занепаду, оскільки совєт- 
ський уряд відмовить їм у сировині. В тому випадку, коли комуністич
на експансія і далі триватиме, коли світова економічна зона ще зву
зиться, коли загроза світової війни загостриться, зрозуміло, що західні 
уряди можуть бути змушені зменшити частку, залишену за приватною 
ініціативою, особливо в міжнародних економічних відносинах. Ця ево
люція не є неминучою: 1954 року, може, тимчасово, еволюція веере-

1 Можна було б зауважити, що європейський капіталізм глибоко трансформова
ний, і це є незаперечним. Але ця здатність до трансформації є символом живучості. 
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дині західних країн, у взаємовідносинах між країнами, проходить у на
прямі послаблення адміністративних методів.

На погляд сталіністів, історична сукупність, яку вони назвали «капі
талістичною», характеризується приватною власністю на засоби ви
робництва та ринковими механізмами. Західні уряди також бачать 
оригінальність їхньої цивілізації в більшості рішень представницьких 
інституцій, не в статуті власності у численних формах, ні в ринкових 
механізмах, простій техніці залежно від корисного чи шкідливого ви
падку. В тому, що обставини примушують зменшити частку цієї 
техніки й розширити роль адміністрації, побачать якесь заперечення 
економісти, які мають економіку за таку, що відповідає взірцю доско
налої конкуренції для найвищої цінності Заходу або які бачать тінь ґес- 
тапо за контролером фіскальної системи чи розподілювачем виробів.

Історичні обставини ставлять суспільства, що їх називають капіта
лістичними, в небезпеку: достатньо кинути оком на карту, аби в цьому 
переконатися. Російські війська у Веймарі, Китай приєднався до вели
кого христового походу «пролетаріату», подальший наступ комунізму 
в Азії можливий. Бунт проти Заходу, проти багатших народів, колись 
тиранічних, схиляється до комунізму менше з симпатії до якогось ма
ловідомого суспільного ладу, ніж до ворожої спільноти. Ніхто не змо
же сказати, коли зупиниться поширення якоїсь віри, що обслуговується 
фанатиками й спирається на величезні армії. Так сформульоване пе
редбачення набуває якоїсь правдоподібності, а не наукової цінності. 
Йдеться про міркування, яке можна порівняти з міркуванням, що вчо
ра робилося з приводу перспективних шансів III райху та його супро
тивників. Передбачення 1954 року інакше непевне, ніж воно було 
1942-го чи навіть 1940 року. Суперництво двох блоків здатне тривати 
впродовж років, десятків років без того, що Третя світова війна в умов
ному значенні слова вибухне. Більше ніхто не зможе оголосити неми
нучою тотальну війну між двома таборами, як і тотальну війну між 
капіталістичними країнами. Межі наших знань можуть бути застосо
вані структурою історичної дійсності.

Що означало би логічно твердження про те, що Третя світова війна 
спалахне впродовж майбутніх десяти чи двадцяти років? Що деякі 
важливі факти — протилежні інтереси Совєтського Союзу та Сполу
чених Штатів, характери керівних класів тут і там, суперництво еко
номічних режимів тощо — хоч би які люди стояли при владі, неперед- 
бачувані інциденти, добрі чи погані зустрічі, напевне спровокують 
війну. Ніщо не підтверджує, що такою буде структура теперішньої 
кон’юнктури. Цілком може бути, що шанси будуть приблизно однако
во збалансовані.

Уявімо собі подумки тотальну третю війну чи продовження холод
ної війни, передбачення переможця вислизає з нашого сприйняття. Бу
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ло б по-дитячому твердити про потребу за допомогою вищого по
тенціалу американської промисловості західної перемоги, не менш 
смішно ґрунтувати на швидшій експансії совєтської економіки потре
бу комуністичної перемоги. Або ж конфлікт за планетарне панування 
буде погашений за допомогою насильства, і стільки непередбачуваних 
обставин (хто візьме ініціативу? Хто матиме ліпші телекеровані раке
ти чи ліпші літаки?) втрутяться, що ніхто поза фахівцями з ґатунку ка
ви не претендуватиме розшифрувати таємницю майбутнього. Або ж 
конфлікт буде погашений тільки з плином часу, а може, рішуче ніколи, 
тоді поступово встановиться нова рівновага через маргінальні битви 
та перетворення двох світів, і в цьому разі також у нас не буде виходу: 
кожен світ знає свої слабкості ліпше, ніж він знає слабкості іншого 
світу. Одна зі слабкостей Заходу полягає в наданні кредиту пророцтву 
про неминучий прихід соціалізму й у залишенні ворогові переконання 
про якусь змову з долею.

Історична доля, що стоїть за нами, — це тільки кристалізація, на
завжди набута, наших вчинків; перед нами вона ніколи не зафіксована. 
Не тому, що наша свобода нібито є цілковита: спадщина минулого, 
людські пристрасті й гуртове закріпачення окреслюють її межі. Обме
ження нашої свободи не примушує нас схилятися заздалегідь перед не
нависним порядком. Це не є ґлобальною фатальністю. Прозорість 
майбутнього є для людини в часі своєрідним збудником до прагнення 
і Гарантією, що в будь-якому разі надія не загине.

Про діалектику

Термін «діалектика» двозначний, сповнений таємничими відлун
нями. Застосований до сукупності становлення, він набуває двох зна
чень. Чи то розуміють під історичною діалектикою послідовний роз
виток за допомогою взаємодії причин і наслідків із системою, 
відмінною від попередньої системи. Або ж вказують цим словом на 
послідовність сукупностей, так само значущих, на перехід від однієї су
купності до іншої, що відповідає розумній потребі.

Перший термін висвітлюється звертанням до марксистських тем. 
Розвиток виробничих сил нібито супроводжується зосередженням 
економічної потуги, він неначе призводить до збільшення дедалі 
біднішого пролетаріату, який організовується в партію, котра немину
че прагне революції. В такій репрезентації історичний рух випливає із 
взаємодії між причинами, взаємини між якими є такими, за яких не
минуче відбувається перехід від суспільного порядку приватної влас
ності до соціалістичної системи.

Причинна діалектика не ставить жодної проблеми, яку ми не до
слідили б на попередніх сторінках. Не є незбагненним те, що еко
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номіка, яка ґрунтується на приватній власності та ринкових ме
ханізмах, прагне домогтися наслідків, що паралізують її функціону
вання. Справді, жодна з поширених версій цієї теорії не витримує кри
тики. Капіталізм змінюється з плином часу, він не знищує сам себе. 
Політична демократія та ідеологія радше, ніж техніка чи промис
ловість, поступово перебирають на себе роль конкуренції і розширю
ють роль державної адміністрації. Ніщо не доводить, що еволюція 
триватиме нескінченно довго в одному напрямі, ні що якась партія чи 
країна мають бути єдиним бенефіціантом цієї історичної тенденції.

Зате друге значення діалектики ставить зовсім інші проблеми. Во
ни зводяться до єдиного запитання: якою є природа зв’язку між двома 
моментами історії? Чи дві доби, два стилі, дві цивілізації пов’язані од
на з одною значущим взаємозв’язком чи навіть більше — сумнівними 
взаєминами якогось випадкового детермінізму? Буде спокуса від
повісти, що це запитання випливає менше з філософії чи критики, ніж 
з досвіду. Ніхто не зможе визначити наперед природу послідовностей: 
загляньмо в минуле — і запитання саме знайде відповідь. Справді, 
емпіричний пошук припускає таку теорію: природа послідовностей 
випливає з внутрішніх характерів дійсності.

Будь-який людський вчинок — це вибір між можливостями, напо
легливо жадана відповідь, але змушена до якоїсь кон’юнктури: низка 
вчинків зрозуміла, але не конче необхідна. Тож якщо хтось нама
гається відновити подію як таку, історія по суті є розмаїттям, витягне
ним протягом певного часу. Вона як така не є ні поступом, ні занепа
дом, ні нескінченним повторенням тих самих сукупностей. Принаймні 
тільки досвід здатний показати, якою мірою чи в яких секторах події 
організовуються чи то в поступовий розвиток, чи то в цикли.

У цьому плані передбачення того самого імовірного характеру, що 
й пояснення, можливі й законні. Якщо багато разів доводилося спос
терігати зіпсутість певного суспільного ладу, аналізувати причини цієї 
зіпсутості і якщо знаходять у якомусь суспільному порядку однакової 
природи ознаки зла, то є ризик без уточнення дати передбачити ана
логічний процес аж до подібного завершення. Або ще подумки можна 
продовжити часткові серії, причини яких, як гадають, діятимуть і далі. 
Ці передбачення, хоч би то йшлося про спрямований рух чи про якийсь 
цикл, заторкнуті певним коефіцієнтом непевності. Певна тенденція 
може впасти: одержавлення економіки, за якого ми присутні в XX ст., 
мабуть, не відбуватиметься в XXI ст. Зростання продуктивності, ли
бонь, зупиниться після військової катастрофи або з нестримним насту
пом бюрократії. Британська демократія виказує достатньо оригіналь
них характерів, щоб її зіпсутість не була заздалегідь визначена.

Послідовність справ на відміну від послідовності вчинків має певне 
значення, здатне бути вивільненим із теорією: взаємини справ одних 
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із одними залежать, по суті, від неминучого кінця в діяльності, виявом 
якої вони є.

Перемоги науки організовуються в певну теперішню єдність, у якій 
знаходять своє місце змінені й уточнені попередні перемоги. Наукова 
істина, за своїм приблизним ступенем, актуальна сьогодні, як того дня, 
коли вона була вперше замислена. Що то за термін, яким можна було 
б означити цю історію науки як науку? Нагромадження, поступ, пере
робка? В усякому разі, відповідь залежить від специфічного сенсу на
укового світу, а не від обставин, за яких цей останній розвинувся.

Тільки дослідження минулого дозволяє нам визначити, як матема
тична чи фізична наука насправді просувалася вперед, якого числа, 
якою людиною була вперше сформульована певна теорія, доведено 
до кінця якийсь доказ, математично висловлено якийсь закон. Історія 
науки, як послідовність вчинків не має жодного привілею стосовно 
історії інших діянь. Але відносини між істинами, відкритими вчора, 
теперішньою системою звільняють від філософського аналізу, а не 
від історичного дослідження.

Вступ у взаємини вчених та інституцій, ідей і економічних структур 
може посприяти взаємному з’ясуванню свідомості й вчинків, крис
талізованих у спільний матеріал. У факті науки напрям досліджень, 
філософське тлумачення наслідків, помилки робляться зрозумілими 
завдяки впливам чи середовищу. Але ці пояснення ніколи не зможуть 
вичерпати значення вчинку як вчинку. Обставини пояснюють, що хтось 
шукав чи хтось не знайшов правильного розв’язання, вони не визнача
ють відкриття істини в той спосіб, у який перевага в озброєнні визна
чає перемогу якоїсь армії. Вони не пов’язані з цим відкриттям, як 
військове становище 1941 року з гітлерівським рішенням розпочати 
операцію «Барбаросса». Правильне розв’язання проблеми чи форму
лювання закону не є ні наслідком якоїсь причини, ні реакцією на якусь 
кон’юнктуру, воно походить зі здатності міркувати, наявної в історика, 
як у історичної особи, яку події підштовхують чи паралізують, спрямо
вують чи відвертають, але не змушують1.

1 Міркування втручаються також у політичні чи стратегічні діяння. Але стра
тегічні діяння випробувані як вибір між можливими. Зате вчений прагне висвітлити 
розважливу потребу, яка не була б довільним творінням його розуму чи навіть 
людського духу.

У кожному специфічному світі відмінність між вчинками та спра
вами набуває іншого значення. Еквівалентом істини в мистецтві є 
якість. Враховують через середовище властивості мистецтва, не по
яснюють шедевр як такий. Актуальність цього останнього може бути 
протилежною до справжнього. Шедевр має значення для всіх століть, 
де він певного мірою має унікальне значення, остаточно прийняте. 
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Шедевр має певне значення для всіх століть, бо він має невичерпне 
значення, бо він розкриває кожному людству якийсь інший аспект йо
го самого.

Шедеври не інтегруються в якусь сукупність, у спосіб наукових про
позицій, і, либонь, кожен з них є в своєму найавтентичнішому значенні 
виявом якогось індивідуума — митця, школи чи спільноти. Незважа
ючи на свою простоту, діяння не пов’язуються менше одні з одними: 
технік знаходить проблеми, поставлені перед усіма зодчими. Про
порції, форма, побудова Парфенону дають постійні уроки, навіть як
що кожне покоління інакше тлумачить духовний зміст. Тотожність 
дослідження й засобів створює між моментами живопису чи архітек
тури глибоку спорідненість, яка освячує і специфічну єдність, і незрів
нянне значення кожного творіння, і сумнівні зв’язки між різними ство
ріннями.

Твори в своєму специфічному значенні постають, на погляд спе
ціалізованого історика, як вияв якоїсь спільноти, закон якої є менше 
наслідуванням чи боротьбою, ніж діалог. Творець продовжує справу 
тих, хто творив до нього, навіть якщо він протистоїть їм. Спільнота 
вчених, митців чи філософів ніколи не була відірвана від суспільства, 
прагнення й конфлікти, ідеал чи реальне буття якого вона віддзерка
лює, вона не зливається з ним, навіть коли мислителі чи будівники 
вважають, що вони перебувають на виключній службі гурту. Наскіль
ки релігійні й політичні переконання митця часто не надихають твор
че зусилля: це останнє, коли воно досягає якості, вписується в спе
цифічний світ, у якому беруть участь навіть ті, хто не усвідомив його 
специфіки. Скульптори соборів зовсім не мали потреби, аби належа
ти до спільноти митців, мислити мистецькими поняттями.

Чи то йдеться про науку чи про мистецтво, історія творчості про
понує стосовно історії подій засадничу відмінність: значення самої 
історії випливає з характерів специфічного світу.

Стосунок між двома моментами історії наук може бути схоплений 
чи то в плані подій: якесь відкриття видається випадковим або не
обхідним, приписаним якомусь самотньому генію або підготовленим 
гуртовою працею; чи то в плані значущого змісту: відкриття ретро
спективно набуває вигляду раціональності. Не можна сказати, що 
Ньютон неминуче повинен був сформулювати чи відкрити закон зем
ного тяжіння в ту добу й у тій формі, в якій він це зробив. Зрештою, 
історик схильний накреслити раціональний розвиток відомих фактів у 
законі, який керує ними.

Поступовий розвиток науки не належить до категорій випадкового 
детермінізму, він зрозумілий сам собою, без того, аби його виводили 
із загальної залежності чи щоб його інтеґрували до якоїсь значущої су
купності. Послідовність мистецьких стилів чи філософських шкіл 
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підходить для розуміння, яке не досягає потреби математичного по
казу, а виходить за можливість ухвали. Чи передбачення мвйбутнього 
може послатися на раціональність зрозумілих світів? Якого зро
зумілого світу?

Ні становлення науки, ні становлення мистецтва не є передбачува
ними. Якщо припустити, що ґлобальна історія є зрівняною з історією 
одного із специфічних світів, законність випередження не випливе з 
цього. Ба більше. Ми показали в попередньому розділі сумнівності 
історичної сукупності. Посилання на єдиний чинник припускало би од
нобічне визначення немислиме. Екзистенціальна сукупність приблиз
на й довільна. Єдиним законним тлумаченням сукупності, яке не усу
ває ні характеру випадкового детермінізму, ні множини значень, є 
тлумачення, прив’язане до якоїсь проблеми, що має за основу людсь
ку долю. Якщо ця проблема має розв’язання, кожне з яких є не
обхідною умовою для наступного розв’язання, якщо, зрештою, хтось 
поставить наприкінці руху радикальне розв’язання, історія стане су
купністю у послідовності: привілейований стан надасть сенсу сукуп
ності.

Такою є насправді головна думка про геґелівську систему, пара
лелізм, допущений між діалектикою категорій та діалектикою су
спільств, надає послідовному ряду суспільних порядків потреби, ана
логічної з потребою, яка пов’язує категорії одні з одними. Історія 
філософії як така є філософією історії; ідеї, що їх люди склали собі про 
світ і про самих себе, репрезентують моменти становлення розуму. 
Зрештою розум усвідомить природу й самого себе.

Філософії історії різняться залежно від специфічного світу, який 
вони беруть за взірець. Порівняно з творами мистецтва — різні циві
лізації були б замкненими кожна в своїй оригінальності, без іншого 
сполучення, як нескінченний діалог. Порівняно з етапами науки — во
ни розгорнулися б у невблаганну логіку. Згідно з діалектикою, їх мож
на порівняти з розгорнутим рядом філософій.

Справді, ми бачили, що можна визначити зрештою формально 
стан, який був би кінцевим, і ще слід приписати собі шляхом припу
щення розумну схильність людства. Цей кінцевий стан не відкриває 
нам ретроспективно в низці спільнот якийсь необхідний порядок. При
близний порядок, що його бачать у нагромадженні документів та 
фактів, адекватно пояснюється випадковим детермінізмом, неперед
баченими зустрічами між ситуаціями й особами, природним середови
щем, тягарем колективів та чиєїсь ініціативи.

Якщо пройтися впродовж учнівства людства по шляху до досягнен
ня відносного достатку, то ми збіднили б діяльність гуртів. Упродовж 
довгих століть засоби виробництва мало змінилися: чи можна відки
нути в небуття спорудження й руйнування містечок, палаців, зведених
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щасливими принцами, та гробниць, які свідчать про даремну вірність 
завойовника коханій жінці? Якщо хтось не матиме цікавості до моно
тонних чергувань війн і миру, до держав-суперниць та переможних 
імперій, то чи він зважиться забути те, що ніколи не можна побачити 
двічі — Законодавця, ремісника закам’янілих мрій? Перетворена на 
попереднє життя соціалізму, священна історія не мала б майже нічо
го з діянь і подій, котрі були для стількох мільйонів людей виправдан
ням 'їхнього приходу на цю землю.

Якщо звернути увагу на саму послідовність суспільних порядків, то 
її зрозуміють, не конче її оцінюючи. Від цивілізації до цивілізації зна
ходимо аналогії, досить грубі. Тривалість думок нібито однорідних 
змінюється одна за одною1. Імперії постають із запізненням на кілька 
століть або заздалегідь (якщо називати імперіями всі політичні об’єд
нання, накинуті на широких просторах численним народам). Нації, що 
належать до однієї сукупності, не проходять усі одними й тими ж са
мими етапами. Деякі перестрибують через етап: Росія -■ перестриб
нула етап буржуазної демократії, Західна Європа — через етап ста
лінізму.

1 Хай звернуться до Маркса, Шпенглера чи Тойнбі.

Гадана діалектика суспільної історії випливає з перетворення 
дійсності на ідею. Роблять жорстким кожен суспільний лад, наділя
ють його єдиним принципом, протиставляють принцип капіталізму 
принципові феодалізму чи принципові соціалізму. Зрештою, вислов
люються так, ніби суспільні порядки були суперечливими й перехід 
від одного до іншого можна було порівняти з переходом від якоїсь те
зи до антитези. Вони припускаються подвійної помилки. Суспільні по
рядки різні й несуперечливі, і так звані перехідні форми трапляються 
частіше і є тривалішими, ніж чисті форми. Якщо припустити, що прин
цип капіталізму був би пов’язаний з принципом феодалізму, як небут
тя з буттям чи спінозісм з картезіанізмом, ніщо не Гарантує, що ви
падковий детермінізм виконає цю зрозумілу потребу. Якщо припусти
ти, що соціалізм примирює феодалізм і капіталізм, як становлення 
примирює буття й небуття, настання синтезу не є передбачуваним на 
зразок якогось ядерного вибуху чи економічної кон’юнктури.

Згідно з порядком подій, немає автоматичного відбору, який від
повідав би нашим моральним вимогам. Пошук якоїсь ясності, вищої 
за ясність випадкового детермінізму, за множину суперечливих у 
нинішній час імперативів є правомірним. Але цей пошук не має в собі 
акту віри, згідно з яким майбутнє підпорядкується законам розуму. 
Людство може бути підхопленим завтра якоюсь космічною катастро
фою, як наше перо може випасти з наших рук кожної миті. Христия
нин сподівається на свій порятунок від господнього милосердя. Від 
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кого безбожне людство має вимагати забезпечення свого гуртового 
порятунку?

* * *
Революціонери схильні перебільшувати й поле своєї свободи, й 

могутність долі. Вони уявляють собі, що з ними доісторичний період 
завершується. Пролетаріат, перетворений за допомогою боротьби, 
надасть людським спільнотам нового обличчя. Піднесені вірою над 
уроками мудрості, вони чекають вічного миру від обмеженого насиль
ства. Вони проголошують фатальність свого тріумфу, бо справа, що 
несе в собі стільки надії, не може загинути. В міру того, як спливає час, 
як вони перебирають на себе, в свою чергу, зобов’язання влади, як не
запам’ятна природа гуртів утверджується протягом суспільних по
трясінь, розчарування роз’їдає віру. Дедалі менше вірять у безкласове 
суспільство, хваляться тим, що вірять набагато більше в потребу, яка 
розігрується з людьми та їхнім даремним опором. Посилання на до
лю було спершу підтримкою оптимізму, воно стає алібі покори.

Фанатики, сповнені надії чи розчарування, революціонери й далі 
філософствують про якесь неминуче майбутнє; це майбутнє, що його 
вони не здатні описати і яке вони претендують оголосити.



ПРО ПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ

History is again on the move: ця формула Тойнбі, яку важко переклас
ти, відповідає міцному дивному почуттю, яким кожен із нас сповню
вався в якийсь момент свого життя. Я відчув його навесні 1939 року, 
коли, перебуваючи в Німеччині, був присутній при перших успіхах 
націонал-соціалізму. Все було поставлено під питання, структура дер
жав як рівновага сил у світі: непередбачуваність майбутнього видала
ся мені так само очевидною, як неможливість підтримувати statu quo.

Історична свідомість не народжується з катастрофами наших часів. 
Буржуазна Європа, впевнена в своєму покликанні, практикувала на
прикінці минулого століття критичні методи з такою ж суворістю, що 
й сьогоднішня пошматована Європа. Вона не знала всіх монополій, 
що їх ми викопали з піску, вона не завершила перегляд мертвих богів 
та поглинутих цивілізацій, вона знала більше, ніж ми, особливість 
кожної спільноти й фатальну долю, яка по черзі спіткала Афіни, Рим 
та Візантію.

Це знання часто-густо залишалося відірваним. Історики Заходу 
п’ятдесят років тому не змогли б твердити, що національні держави 
чи парламентські суспільні порядки уникнуть зіпсутості, яка роз’їдає 
споруди, зведені гордістю людей на виклик проти закону становлен
ня. Вони вірили то в простоту якоїсь події, що вперше ґрунтувалася на 
науці, то у віддаленість можливих відхилень. Легко сказати, що жодне 
тимчасове поселення не обітоване вічності, важко переживати крах.

Доля філософій історії у наше століття пов’язана з подіями, свідка
ми яких ми є. Ми не пережили Тридцятирічної війни, Пелепонезької 
або тієї війни, яка охоплює два конфлікти від 1914 та 1939 років, не за
питуючи себе про причини та наслідки. Ми невиразно прагнемо знай
ти їхній сенс не в позитивному значенні цього слова: головні факти,.що 
дозволяють зрозуміти, що насправді відбулося. Сенс, який відповідав 
би нашим сподіванням, дозволив би свідомості вибачити нагромад
жені жахи. Війни менше обурюють спостерігача, якому вдається пере
конати себе, що, народжені з капіталізмом, вони зникнуть разом з ним. 
Побоїща, що супроводжують боротьбу держав та класів, не будуть 
марними, якщо вони проторують шлях до безкласового суспільства. 
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Ідолопоклонство історії, яке виправдало б те, що неможливо виправ
дати, народжується з цієї ганебної ностальгії за майбутнім. Падіння 
Риму спонукало святого Августина не чекати на смертельні посе
лення, що належать тільки до Господньої обителі. Падіння Європи 
спонукає наших сучасників перебрати марксистські віщування, присто
совані до наших часів технікою діяльності Леніна й Сталіна. Якщо 
тільки на манір Тойнбі вони не починають іти шляхом Шпенґлера, 
щоб досягти через безліч вивертів сподівань святого Авґустина: оста
точний сенс цих цивілізацій, дивних, але братерських, ховається поза 
ними самими; кожна залишає в спадщину загальну церкву, зміст якої 
відбивається впродовж століть і діалог якої з іншими церквами розкри
ває остаточне призначення людства, покликаного пошановувати Бога.

Історія створена людьми, які діють за обставин, що 'їх вони не оби
рали згідно зі своїми апетитами або ідеалом, 'їхні недосконалі знання 
час від часу зазнають примусу середовища або тріумфують, зігнуті під 
тягарем незапам’ятних звичаїв чи підхоплені якимось духовним пори
вом. На перший погляд, вона нагадує хаос подій і тиранічну сукуп
ність, кожен її уривок значущий, а сукупність позбавлена значення. На
ука й філософія історії, хоч і в різному стилі, однаково намагаються 
переборювати суперечність між міжнародним характером елемен
тарного факту, перенесеного на учасників дійства, та очевидною аб
сурдністю всього, між зрозумілим безладом на мікроскопічному рівні 
та сліпим порядком,долі.

Філософії історії марксистського типу керують хаосом подій, 
піддаючи його кільком простим принципам пояснення, вони бачать 
наприкінці неминучого рух)' втілення людського призначення. Класи 
підпорядковуються своєму інтересу, індивідууми — своїм пристрас
тям, але сили й виробничі відносини виштовхують назовні з цієї неви
разної суміші ходу суспільних порядків, невблаганну, але благодійну, 
позаяк безкласове суспільство позначить його досягнення.

У цей момент спливає те, що ми називаємо ідолопоклонством іс
торії — карикатура історичної свідомості. Ця остання навчає нас ша
нувати незліченні, непослідовні факти, силу-силенну значень, що їх во
ни мають і що ’їх можна 'їм надати згідно з тим, як їх пов’язують з чин
никами одного дня, з викристалізованими традиціями, з наслідками, 
які вони розвинули. Ідолопоклонство надає собі право поступово 
замінювати в грубих фактах значення, пов’язані з нібито визначаль
ною системою тлумачення. Не входячи до параноїчного світу про
цесів, ми ризикуємо вивести переможців в суддів переможених, дер
жаву в свідка істини. Захід у свою чергу охоплений цим шаленством: 
переконані в сущій порочності комунізму, американські законодавці 
засуджують комуністів ЗО років, згідно з їхнім міркуванням — 50 років. 
Звинувачені в совєтських та китайських в’язницях мусять писати свою 
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біографію, кандидати на в’їзну візу до Сполучених Штатів детально 
розповідати про своє життя. У Сполучених Штатах відповіді стосу
ються фактів, тимчасом як автобіографія «капіталіста» по той бік 
залізної завіси повинна кваліфікувати факти згідно з цінностями, які 
їм надають контори.

Історична свідомість виявляє межі наших знань. Хай наші погляди 
повернуться до минулого чи спробують угадати майбутнє, ми не змо
жемо перейнятися певністю, несумісною з прогалинами нашої інфор
мації, і навіть більше — з суттю становлення. Глобальні рухи, що їх ви
різняємо з ланцюжка причин і наслідків, справді відбулися, але не 
можна сказати, що їх заздалегідь визначають масові причини. Зреш
тою, доречно забути випадковий характер детермінізму. Не можна 
про це забувати, коли опиняєшся перед подією.

Історична свідомість вчить шанувати іншого, навіть коли ми його по
борюємо. Якість причин не вимірюється якістю душ, ми не знаємо вихо
ду з наших битв, кожний режим здійснює порядок цінностей, примирен
ня всіх цінностей тільки ідея, а не найближча мета. Ідолопоклонник 
історії, навпаки, бувши певен, що він діє задля єдиного майбутнього, яке 
дрімає, не бачить і не хоче бачити в іншому лише ненависного ворога, 
якого слід знищити, який не здатний ні бажати добра, ні його визнати.

Остаточний сенс історії ніколи не випливає тільки з розгляду мину
лого. Ні краса космосу, ні традиції цивілізацій не пропонують відповіді 
на запитання, яке ми посилаємо до неба. Ми не знаємо, чи людина про
ходить шляхом своїх повільних перемог і завтра дасть нам небачений 
урок. Може, слід подивитися на статуї льохів «Елефанти», щоб зро
зуміти у своїй своєрідності скульптуру Реймса. Напевне треба подиви
тися на Захід з Токіо чи з Бомбея, аби уникнути чаклунства наших псев- 
доочевидностей. За браком діалогів з іншим ми не усвідомили б самі 
себе в нашому історичному єстві. Коли йдеться про останні запитання, 
діалог залишає нас у тій самій непевності, що й монолог. Воскресіння в 
нашій пам’яті всього минулого не розкриває перед нами нічого більше 
про наше призначення, чого навчає нас дослідження тільки нашої свідо
мості. Пустельні метрополії, поглинені лісом, героїзм вояків, які ніко
ли не гинуть даремно, оскільки вони утвердилися перед обличчям 
смерті, голос пророків, котрі оголошують про господнє покарання чи 
добру новину, шаленство юрм, чистота святих, запальність віруючих, 
нічого з того, що історична пам’ять відкрила б перед нами, не порушує 
альтернативи Божого царства й земних поселень. Шпенґлер і Тойнбі 
знали наперед -- один, що людина є хижою твариною, другий — що во
на створена для того, аби любити Бога і єднатися з ним.

Якщо хтось зважиться пристати на бік земних поселень, неясність 
мети відповідатиме нашим бажанням і неминуча мета впаде сама со
бою, позаяк вона домагається чогось на взір Провидіння. Ми аб₽т- 
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рактно уявляємо собі умови, за яких шанобливість, котрій посприяв 
кожен, не була б несумісною з розквітом усього. Ніхто не знає, чи май
бутнє щедро задовольнить це чекання.

Кожне покоління схильне гадати, що його проект, безпрецедент
ний, становить вирішальний проект людства. Ця суєтність важить 
більше, ніж байдужість до злободенних завдань, які випливали б з пе
реконання, що всі плани однаково даремні. Вона не менше обтяжена 
в таку добу, як наша, імовірністю фанатизму.

Вихід з боротьби між двома величезними імперіями зумовлений 
випадковим детермінізмом, деталь якого вислизає від нас. Припус
тімо, що приватна власність була б приречена технікою виробництва, 
що ринкові механізми мали б бути паралізованими якогось дня сумою 
капіталів, що нагромаджуються, чи заворушенням мас: передбачува
ний соціалізм не ототожнювався б із практикою, теперішньою чи 
майбутньою, сов’єтизму. Приватна власність, що заперечує розвиток 
виробничих сил, справді заперечується в Детройті, як і в Харкові. Те, 
що становить мету історичної боротьби, часто-густо вислизає з випе
редженням. Ретроспективне розуміння рішень, що вилилися в певну 
долю, схоплює випадковий детермінізм, бо сама дійсність не підпо
рядкована якійсь іншій потребі. Дія, звернена до майбутнього, нале
жить також до порядку ймовірності.

Закони, згідно з якими нібито одні суспільні порядки приходять на 
зміну іншим, навіть не зберігають більше правдоподібності в сталін
ському викладі марксизму. Цей останній, справді, припускає, що не всі 
суспільства проходять ті самі фази, що будівництво соціалізму не 
підходить до однієї точки економічного розвитку й починається на
ступного дня після взяття влади, яке також піддається численним ри
зикам. Сталінізм, який подає себе від якоїсь загальної історії, зреш
тою зводиться до історії більшовицької партії.

У міру того, як концепція безкласового суспільства збіднюється, як 
діалектика втрачає і послідовно вибудувану раціональність послідовних 
суперечностей, і потребу причинного наслідку, інша ідея проникає в сис
тему думки, ідея людської діяльності, яка бере гору над історичними не
щасливими випадками, як над космічними силами. Загнуздавши атомну 
енергію, а завтра сонячну, чому розум не зумів би відвернути й нещас
ливі випадки, які стільки разів змінювали плин подій, і безглуздя, котрі 
спотворюють обличчя спільнот? Дві духовні родини відчуваються в 
марксистській ідеї — християни й політехніки: перші вловлюють у ній 
відлуння пророцтва, другі — утвердження прометеївської гордості. 
Майбутнє втілить покликання людини, бо людина сама його викує.

Поняття діяльності було присутнє вже в марксизмі молодого 
Маркса. За допомогою діяльності людина створила сама себе, пере
творюючи природу. За допомогою діяльності пролетаріат виявить се
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бе гідним своєї місії, поборовши капіталізм. Діяльність пролетаріату 
міститься в діалектиці суспільних порядків: продукт капіталізму, 
робітничий клас піднімається проти соціальних умов експлуатації. 
Але перемоги не буде досягнуто, перш ніш форми майбутнього су
спільства визріють у лоні колишнього суспільства. Наголос може бу
ти поставлений залежно від тлумачень чи то на детермінізм, який ке
рує перетворенням структур, чи то на бунт робітничого класу.

Заміна партією класу, в потенції здійснена Леніним до 1917 року, 
мала порушити рівновагу на користь діяльності. Від того часу, коли не 
стало пропорційності між розвитком класу й силою партії, шанси ре
волюції залежать куди більше від першого, ніж від останньої.

І далі посилаються на закони історії, висловлюються так, ніби 
партія зобов’язана за свою історичну науку ясновидінню й успіху. Біль
шовицькі керівники, як усі державні діячі, безліч разів помилялися в 
найважливіших передбаченнях, вони вірили впродовж багатьох років 
після 1917 року в революцію в Німеччині, вони не вірили в революцію 
Чан Кай-ші 1926 року, вони не передбачили ні напад німців 1941-го, ні 
1945 року майбутню перемогу китайських комуністів. Безперечно, їхні 
суперники були куди сліпіші, ніж вони, і півстолітній порив не пере
стає вражати. Хоч би якою була частка їхніх заслуг та обставин, ко
муністи не мали в своєму розпорядженні, щоб передбачити й діяти, 
жодної науки, невідомої буржуазії. Закони необхідної еволюції менше 
служать для орієнтації, ніж для виправдання їхньої діяльності.

Не було потреби читати «Капітал» чи «Імперіалізм, як найвища 
стадія капіталізму», аби констатувати після 1918 року перехрещення 
конфліктів між класами в західних країнах, про суперництво між вели
кими потугами і про повстання проти Європи колонізованих тери
торій в Азії та Африці. Вчення вчить, що ці конфлікти приведуть до 
соціалізму, але воно не уточнює ні коли, ні як; воно обмежується опи
сом кон’юнктури, якій людська діяльність намагається накинути до
сягнення, котре жоден об’єктивний закон не накидає й не виключає. 
Теорія перетворює в доленосні взаємини чудодійну чи диявольську 
справу волі, що обслуговується Долею.

Партія взяла на себе обов’язок за революцію, що її діалектика 
капіталізму забарилася спровокувати й якій реформізм профспілок 
ризикував запобігти. Так само держава вирішила колективізувати 
сільське господарство, яке, полишене саме на себе, створювало кур
кулів мільйонами. Міністри освіти та пропаганди, марксисти були 
змушені неухильно виконувати через декрети те, що, згідно з їхньою 
версією історичного матеріалізму, мало б відбуватися само собою.-, 
Вони вирішили спонукати літературу й філософію, які згідно із вчен
ням мали б мимоволі розквітнути в соціалістичному суспільстві, піти 
на шлях розквіту. Від пропозиції вочевидь наукової — мистецтво і 
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думка є функцією історичного середовища — переходять до принципу 
деспотизму: суспільство, вияв якого йому надає держава, накидає 
якусь ортодоксальність економістам, романістам, навіть музикантам. 
Позаяк мистецтво зіпсуте буржуазною цивілізацією, то його врятує 
соціалістичний реалізм.

На цьому не зупиняються. Людина сама, кажуть нам, переродиться 
за допомогою зміни її умов існування. Використання типово капі
талістичних засобів, пристосованих до вічного еґоїзму, заробітки в гро
шах і прибуткові фонди для менеджерів не обіцяють, що нова людина 
народиться сама собою. Ще раз керівники допоможуть історичній при
роді, інженери душ пришвидшать розвиток діалектики. Виховання, про
паганда, ідеологічне формування, кампанія проти релігії всякими засо
бами намагаються змінити індивідуумів згідно з ідеєю, яку склали собі 
про людину та її становище на цій землі. Павлов перебирає естафету в 
Маркса й теорію про умовні рефлекси — в історичного матеріалізму. 
Уявляли собі, що релігійне почуття помре саме собою, в міру того, як 
зменшуватиметься розходження між суспільством таким, яким воно 
мало б бути, і суспільством таким, яким воно є. Справді, «рефлексо
логія» не вичерпує пояснення існування не більше, як матеріалістична 
соціологія не усвідомлює про виживання або пробудження віри серед 
звільнених пролетарів чи вдоволеної буржуазії. Зайвий раз поразка на
уки готує деспотичну діяльність. Міністри, комісари, теоретики, слідчі, 
війська павловських методів спробують зробити людей такими, якими 
були б вони самі, якби офіційна філософія була справжньою.

Процеси ілюструють це сповзання фальшивої науки до тиранічної 
діяльності. Можна відбудувати історичний світ звинувачуваних і 
суддів, як ми це зробили згідно з концепцією водночас абсолютистсь
кою та релятивістською: безумовна вартість останньої мети істини 
пояснювальних понять, розуміння дій, відірваних від намірів учас
ників та обставин, у перспективі переможця. Але це тлумачення, 
підштовхуване до свого кінця, є властиво безглуздим, і жертви відчу
вають його, не думаючи про це. Звинувачені не відіграють залюбки ту 
роль, яку відводять для них: вони піддаються загрозам, шантажу; до
магаються їхньої капітуляції, тільки позбавляючи їх їжі й сну; їх при
мушують зізнаватися, як примушують собак пускати слину. Зміст 
зізнань нагадує Геґеля філософам, дослідження умовних рефлексів — 
психологам. Невідомо, якою мірою змішується в розумі інквізиторів- 
експерементаторів воля, з якою язичники та єретики сповідують істи
ну, і переконання, яке в останніх аналізах звинувачені зрештою капіту
люють, бо всі вони більш-менш вчені мавпи.

Ось ми опинилися далеко від Провидіння, від непохитних законів, 
які керували б розгортанням події. Але етапи, по яких люди прохо
дять від гордовитої ілюзії, яка гадає, що вона утримує таємниці про 
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майбутнє, до амбіції про те. що вона кує згідно з істиною, логічні. Клас 
є знаряддям спільного порятунку, кілька людей, що проголошують се
бе справжніми представниками, поводяться з рештою людства в се
редньому, вони бачать в обставинах тільки нагоди, сприятливі чи ні, в 
їхньому починання. Перейшовши від опозиції до влади, вони ставлять 
той самий непримиримий запал на службу соціалістичного будів
ництва. Ліквідація куркулів чи депортація меншин стають епізодами, 
гнітючими, але незначними, політики, спрямованої на реалізацію ро
зуму в історії.

Ті, хто посилається на панування історії, здається, мріють одні усу
нути втручання випадковостей, великих людей чи зустрічей, інші — 
повалити суспільство згідно з якимсь сукупним планом і відкинути не
виправдані традиції, зрештою, покласти край конфліктам, які розди
рають людство й віддають його трагічній іронії зброї. Вчення розуму 
— достоту протилежне: політика залишиться мистецтвом безпово
ротного вибору в непередбачених кон’юнктурах згідно з неповним 
знанням. Множина духовних світів і автономія діяльності присвятять 
тиранії все прагнення Глобального планування.

Маніпуляція фізичними явищами завдяки техніці поступово роз
сіяла відтворення певного космосу. Цілком навпаки, надія на маніпу
ляцію історією, здається, народилася з репрезентації соціального по
рядку чи порядку становлення, визначеного законами, недоступними 
бажанням чи бунтам індивідуумів. Революціонери уявляли собі, що 
вони керуватимуть не кількома елементами, а цілим.

Ця прометеївська амбіція одне з інтелектуальних джерел тоталіта
ризм)7. Мир прийде в світ, коли з досвідом уряду, падінням фанатизму 
й усвідомленням нездоланних опорів, революціонери згоджуються, 
що не можна ні переробити суспільства згідно з якимсь планом, ні 
встановити єдину мету всьому людству, ні відмовити свідомості в 
праві здійснитися у відмові земних поселень.

Політики ще не відкрили таємницю уникнути насильства. Але на
сильство стає ще більше нелюдським, коли воно вважає себе на службі 
якоїсь істини, водночас історичної й абсолютної.
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Розділ сьомий

ІНТЕЛЕКТУАЛИ ТА ЇХНЯ БАТЬКІВЩИНА

Всі суспільства мали своїх писарів, які заповнювали громадські й 
приватні адміністрації, їхні ерудити чи митці, які перетворювали чи 
збагачували культурну спадщину, їхні експерти, законодавці, які відда
вали в розпорядження принців чи багачів знання текстів і мистецтво 
диспуту, вчених, які розшифровували таємниці природи і навчали лю
дей лікувати недуги чи перемагати на полі битви. Жоден із цих видів 
не належить властиво, до сучасної цивілізації. Ця остання не становить 
менше особливих рис, які впливають на число й умови інтелектуалів.

Розподіл робітничої сили між різними професіями змінюється в 
міру того, як розвивається економіка: процент робітничої сили, вико
ристовуваної в промисловості, зростає, процент робітничої сили, вико
ристовуваної в сільському господарстві, падає, тимчасом як обсяг так 
званого третьорядного сектору, який охоплює численні фахи, нерівної 
гідності, від перодряпів у конторі до дослідників у своїй лабораторії. 
Промислові спільноти мають трудящих неручної праці набагато 
більше, ніж будь-які інші відомі спільноти. Організація, техніка й 
адміністрація виграють у комплексі ніби для того, щоб звести до дос
коналої простоти рухи робітників.

Сучасна економіка вимагає також пролетарів, які вміють читати й 
писати. В міру того, як вони стають менш убогими, колективи присвя
чують дедалі більші суми освіті юних: середня освіта триває довше, во
на надається щоразу більшій частині кожного покоління.

Три види неручної праці — писарі, експерти, ерудити —прогресу
ють одночасно, якщо не в одному й тому самому ритмі. Бюрократія 
пропонує перспективи працевлаштування писарям слабкої кваліфі
кації, середовище трудящих, організація промисловості вимагає чис
ленних експертів і зростаючої спеціалізації, школи, університети, засо
би розваги чи зв’язку (кіно, радіо) набирають на роботу письменних 
людей, митців чи майстрів слова або письма, звичайних популяриза
торів. Іноді інтеґрація на ці підприємства опускає освічену людину до 
посереднього експерта: письменник стає якимсь переписувачем. Безліч 
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посад залишається вирішальним фактом, про що кожен знає, але зна
чення яких не завжди зважує.

Експерти чи освічені люди не завжди складали своєрідні республі
ки, що заздрять одна одній у їхній незалежності. Впродовж століть ми
слителі й митці не відокремлювали себе духовно від клерків, тих, хто 
мав своїм завданням підтримувати чи коментувати вірування церкви 
й міста. Соціально вони залежали від тих, хто забезпечував їх засобами 
прожиття — церкви, всесильних чи багатих, держави. Значення мис
тецтва, і не тільки становище митця, змінювалося з походженням ко
манди чи характерами культивованого класу. Люди протиставляли б 
мистецтво віруючих чи для віруючих мистецтву для вжитку воїнів чи 
торговців.

Учені мають у нашу добу авторитет, престиж, які ставлять їх у захи
сток від тиску церков (винятки рідкісні й загалом незначні). Право на 
вільне дослідження навіть у тих царинах, які зачіпає догма — поход
ження людини, народження християнства, — зовсім не опротесто
вується. У міру того, як публіка розширюється і меценати зникають, 
письменники й митці здобувають на свободі те, що вони ризикують 
втратити в безпеці (і ще багато хто з них мають змогу заробити собі на 
життя фахом поза своєю творчою діяльністю). Ні приватні наймачі, пі 
держава не платять, не вимагаючи дубліката. Але кінематографічні 
компанії та університети не накидають ортодоксальності поза студі
ями та лекційними залами.

Нарешті, всі політичні режими пропонують шанси тим, хто має та
лант маніпулювати словами та ідеями. Більше не військовий коман- 

, дир, сильний своєю сміливістю чи добрим багатством, захоплює трон, 
а оратор, той, хто вмів переконати юрми, виборців чи конгреси, док
тринер, який виробив певну систему думки. Клерки й освічені люди 
ніколи не відмовлялися узаконювати владу, але в нашу добу влада має 
потребу в експертах з мистецтва слова. Теоретик і пропагандист об’єд
нуються: Генеральний секретар партії виробляє вчення водночас із 
тим, як він керує революцією.

Про інтеліґенцію

Численніша, вільніша, престижніша, ближча за своєю потугою — 
такою нам видається в наше століття суспільна категорія, яку ми 
розпливчасто визначаємо терміном «професіонали розумової праці». 
Визначення, що його їй дали, є певною мірою викривальними; вони 
допомагають вирізнити різні риси з категорії.

Ширшим поняттям є поняття про трудящих неручної праці. У 
Франції ніхто не назве інтелектуалом службовця контори, навіть якщо 
він пройшов через університет і отримав диплом. Інтегрований у якесь 
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колективне підприємство, залучений до виконавчої діяльності, дипло
мований працівник є таким собі підручним, якому друкарська машин
ка править за знаряддя. Кваліфікація, необхідна, щоб заслужити титул 
інтелектуала, підвищується зі зростанням числа трудящих неручної 
праці, тобто з економічним розвитком. У такій-то слабко розвинутій 
країні будь-який дипломований працівник проходить за інтелектуала: 
звичай, який не є без істини. Юнак, що, приїхавши з якоїсь арабської 
країни, навчався у Франції, справді набуває стосовно своєї батьківщини 
типових рис літератора. Дипломований «селюк» нагадує західного 
письменника.

Інше поняття, менш широке, нібито охоплює експертів і письмен
них людей. Межа не зовсім чітка між писарями та експертами: перехід 
від однієї категорії до іншої відбувається поступово Деякі експерти, на
приклад, лікарі, залишаються незалежними, як кажуть, членами лібе
ральних професій. Відмінність між «незалежними» та «заробітчана
ми», яка відзначається іноді за способами мислення, не є менш друго
рядною: медики кас соціальної допомоги не перестають бути інтелек
туалами, якщо колись вони ними були під приводом, що вони отриму
ють лікування. Чи вирішальна опозиція стосується природи неручної 
праці? Інженер чи лікар перебувають у полоні неорганічної природи чи 
життєвих явищ, письменник чи митець — слів, своєрідної матерії, що 
її він використовує згідно з ідеєю. У цьому випадку юристи чи організа
тори, які маніпулюють словами чи людьми, належали б до того само
го виду, що й письменники та митці, тоді як вони наближаються біль
ше до експертів, інженерів чи лікарів.

Ці двозначності мають у кон’юнктурі в розумінні інтелектуалів ба
гато характерів, які не завжди даються одночасно. Щоб висвітлити по
няття, найліпший метод полягає від початку чистих випадків до прихо
ду сумнівних. Романісти, художники, скульптори, філософи становлять 
внутрішнє коло, вони живуть для використання й самим використан
ням розуму. Якщо вартість діяльності береться за критерій, то ми по
ступово сходитимемо від де Бальзака до Ежена Сю, від Пруста до ав
торів рожевих чи чорних романів, до редакторів рубрики розчавлених 
собак у щоденних газетах. Митці, які творять не оновлюючи, не внося
чи нових ідей і форм, професори на своїх кафедрах, дослідники в своїх 
лабораторіях заповнюють спільноту знанням і культурою. Нижче ніби
то перебувають працівники преси й радіо, які поширюють отримані 
наслідки, які підтримують зв’язок між вибраними і великим числом. У 
цій перспективі категорія нібито має за центр творіння і за межу пога
но визначену зону, де вульгаризатори перестають творити і почина
ють зраджувати: заклопотані успіхом чи грішми, раби накинутого 
публікою смаку, вони стають байдужими до цінностей, яким служать 
своєю професією.
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Такий аналіз має незручність, яка зводиться до того, що не береть
ся до уваги два міркування: соціальне становище, походження доходів, 
з одного боку, мета, теоретична чи практична, професійної діяльності
— з іншого. Зрештою, можна назвати інтелектуалами Паскаля чи Де
карта — один великий буржуа з парламентської родини, другий — ри
цар. У XVII ст. навіть не подумали б віднести їх до цієї категорії, бо во
ни були аматорами. Ці останні не є менше інтелектуалами, ніж про
фесіонали, якщо розглядати якість духу чи природу діяльності, але во
ни не визначаються суспільно цією діяльністю1. У сучасних спільнотах 
число професіоналів зростає, число ж аматорів зменшується.

1У XVIII ст. у Франції категорію інтелектуалів легко впізнати. Дідро, енциклопе
дисти, філософи є інтелектуалами.

2 Ці два останні критерії, не бувши суперечливими, цілком очевидно різняться 
між собою, професіонали розумової праці дедалі більше перебували на практичній 
службі — адміністративній чи промисловій. То тільки серед чистих вчених чи освіче
них людей вижив вид аматорів.

3 Crâne Brinton, Visite aux Européens, Paris, 1955, p. 14.

З іншого боку, професор права, як нам здається, заслуговує бути 
кваліфікованим інтелектуалом більше, ніж адвокат, професор політич
ної економії — більше, ніж журналіст, який коментує рухи кон’юнктури. 
Чи є для цього підставою те, що цей останній звичайно є заробітчани
ном, який перебуває на службі капіталістичних підприємств, а перший
— функціонером: Так не здається, позаяк у іншому прикладі адвокат — 
член ліберальної професії, тимчасом як професор є функціонером. Цей 
останній видається нам більше інтелектуалом, бо він не має іншої ме
ти, крім підтримки, передачі чи розширення самого знання1 2.

Ці аналізи не дозволяють догматично обрати визначення, вони по
казують різні можливі визначення. Або ж ми візьмемо за головну рису 
промислових суспільств число експертів і назвемо інтелігенцією кате
горію індивідуумів, які отримали в університетах, технічних школах 
кваліфікацію, потрібну для того, щоб практикувати свій фах. Або ж по
ставимо письменників, вчених і творчих митців у перший ряд, профе
сорів чи критиків — у другий, популяризаторів чи журналістів — у 
третій, практиків, юристів чи інженерів, що виходять з цієї категорії в 
міру того, як вони віддаються бажанню дієвості й втрачають турботу 
про культуру. У Совєтському Союзі схиляються до першого визначен
ня: технічна інтеліґенція проходить за представницьку категорію, і 
навіть письменники є інженерами людських душ. На Заході частіше 
схиляються до другого визначення, яке ще більше звужують, обмежу
ючи його тими «головний фах яких писати, викладати, проповідувати, 
виходити на сцену або практикувати мистецтво чи літературу»3.

Термін інтеліґенція, здається, вперше був ужитий у Росії в ХІХ ст.: 
ті, хто пройшов через університети й отримав певну культуру, пере
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важно західного походження, становили нечисленний гурт, що пере
бував поза традиційними кадрами. їх набирали з молодших членів 
аристократичних родин, синів дрібної буржуазії чи навіть заможних 
селян; відірвавшись від колишньої спільноти, вони почувалися згурто
ваними здобутими знаннями й становищем, яке отримували у вста
новленому порядку. Науковий дух та ліберальні ідеї однаково сприя
ли схилянню до революції інтеліґенцію, яка почувалася ізольованою, 
ворожою до національної спадщини й ніби приреченою на бунтар
ство.

У суспільствах, де сучасна культура спонтанно виходить поступово 
з історичних територій, розрив з минулим не мав цієї раптовості. Дип
ломовані фахівці не відрізняються так чітко від інших соціальних кате
горій; вони не відкидали, безумовно, вікову структуру життя в общині, 
їх не менше звинувачували, їх і далі звинувачують у тому, що вони роз
палювали революції, — звинувачення, що його лівий інтелектуал схва
лить як клятвену обіцянку: без революціонерів, сповнених рішучості 
підносити теперішність, старі зловживання тривали б і далі.

У певному сенсі звинувачення необгрунтоване. Неправда, що інте
лектуали як такі налаштовані вороже до всіх суспільств. Освічені ки
тайці захистили й проілюстрували вчення моральніше, ніж релігійне, 
яке поставило їх у перший ряд і освятило ієрархію. Королі чи принци, 
увінчані герої чи розбагатілі торговці завжди знаходили поетів (які не 
конче були поганими), аби вони співали їм славу. Ні в Афінах, ні в Па
рижі, ні в V ст. до нашої ери, ні в XIX ст. нової ери письменник чи філо
соф не схилявся довільно до народної партії, до свободи чи до поступу. 
Адміністратори Спарти збиралися всередині мурів Афін, як 
адміністратори III райху чи Совєтського Союзу в салонах чи кав’ярнях 
лівого берега1.

1 Ясно, що розхваляння Спарти або Гітлера в Афінах чи в Парижі було для інте
лектуала маневром бути в опозиції.

2 Й. Шумпетер.

Усі вчення, всі партії — традиціоналізм, лібералізм, демократія, на
ціоналізм, фашизм, комунізм — мали й далі мають своїх співців і своїх 
мислителів. Інтелектуали в кожному таборі, ті, хто змінює громадську 
думку чи інтереси в якійсь теорії — по суті вони не задовольняються 
життям, вони хочуть мислити своїм існуванням.

Не залишається меншою глибина істини в банальному поданні, до 
якого вдалися соціологи1 2 у тоншій формі, у формі інтелектуалів-рево- 
люціонерів за фаховим порівнянням.

Інтеліґенція ніколи не має якихось прав, вона рідко насправді є су
воро замкненою. Всякий привілейований клас, який визначається 
знаннями чи розумовими чеснотами, дозволяє, хоч би це було всупереч 
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його бажанню, підноситись ліпше обдарованим. Платон належав до 
аристократичної партії, але він стверджував, що раб був здатний за
своїти математичні істини. Арістотель не заперечував суспільної по
треби рабства, але він підкопувався під його засади. Він заперечував 
те, щоб кожен обіймав посаду, яка відповідає його походженню. Поми
раючи, Арістотель відпустив на волю своїх рабів, які, можливо, не на
родилися для рабства. В цьому сенсі професіонал-інтеліґент насилу 
відмовляється від правової демократії, ризикуючи ще більше підкрес
лити фактичний аристократизм: тільки меншина отримує доступ до 
світу, в якому обертається.

Залежно від суспільств набір людей до інтелігенції змінюється. Си
стема іспитів, здається, дозволила в Китаї просування вгору селянсь
ких синів, хоча ще сперечаються про частоту цих випадків. Перший 
чин, наданий мислителям, не суперечив у Індії режимові каст і під
тримці кожного в умовах, у яких він народився. У сучасних спільнотах 
університет полегшує суспільне просування вгору. В деяких країнах 
Південної Америки чи Близького Сходу офіцерські школи, армія про
понують -схожий шлях просування вгору. Хоча походження дипло
мантів різне залежно від країни Заходу — студенти Оксфорда й 
Кембріджа набираються з родин робітників та селян, але часто-густо з 
дрібнобуржуазного середовища, цебто до двох проміжних поколіць, 
народних середовищ, — інтеліґенція завжди є суспільно ширша, від- 
критіша, ніж керівний клас, і ця демократизація схильна утверджувати
ся, бо промислові спільноти мають дедалі більшу потребу у відпо
відальних і технічних працівниках. Це розширення прошарку інтеліґен- 
ціГпосприяло в Совєтському Союзі людям при владі, які могли припи
сати соціалізму те, що було наслідком економічного розвитку. Таке са
ме явище ризикує похитнути демократичні суспільні порядки, якщо си
ни дрібної буржуазії, пройшовши через університети, замість вступити 
в систему цінностей і уряду, створену колишнім керівним класом, 
зберігають ностальгію за якимось потрясінням. Ризик тим більший, 
що схильність до критики, сказати б, є професійним рівнянням інте
лектуалів. Ці останні залюбки судять свої країни та їхні інституції, про
тиставляючи теперішню дійсність радше ідеям, аніж іншій дійсності, 
сьогоднішню Францію ідеї, яку вони складають собі про Францію, рад
ше, ніж учорашній Франції. Жодна людська справа не витримає без 
втрати таке випробування.

Письменник чи митець, інтелектуал є людиною ідей, вчений чи ін
женер — науковцем. Він вірить у людину й у розум. Культура, яку по
ширюють університети — оптимістична, раціоналістична: форми жит
тя гуртом, які пропонуються для огляду, видаються безкоштовними, 
справа століть, не вияв якоїсь проникливої волі чи якогось обміркова
ного плану. Інтелектуал, фахова діяльність якого не вимагає розмірко
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вування про історію, залюбки виносить «встановленому безладу» при
суд, що не підлягає оскарженню.

Важкість починається, тільки-но не перестають обмежуватися засу
джувати дійсність. Логічно помічають три вчинки. За допомогою тех
нічної критики ставлять себе на місце тих, хто керує чи адмініструє, 
спонукають себе до заходів, які пом’якшували б лиха, які викривають, 
схвалюють рабство діяльності, незапам’ятну структуру гуртів, іноді 
навіть закони існуючого режиму. Ніхто не посилається на ідеальну ор
ганізацію, на райдужне майбутнє, а на наслідки, доступні для якнайкра
щого сенсу чи для доброї волі. Моральна критика піднімає проти того, 
що є невиразним, але дійовим, того, що повинно б бути. Відкидають 
жорстокості колоніалізму, капіталістичне відчуження, відкидають про
тистояння хазяїв і рабів, ганьбу злиднів поруч, із кричущою розкішшю. 
Навіть якщо не знають наслідків цієї відмови та засобів втілення її в 
дії, почувають себе нездатними проголосити її мов якийсь осуд чи 
якийсь заклик перед людством, негідним самого себе. Нарешті, ідео
логічна чи історична критика дорікає теперішньому суспільству в ім’я 
майбутнього суспільства, вона звинувачує в несправедливостях, саме 
видовисько яких ображає свідомість теперішнього порядку — капіта
лізм, приватна власність несуть у собі фатальність експлуатації, імпе
ріалізму, війни, — вона накреслює начерк радикально іншого порядку, 
де людина зможе виконати своє покликання.

Кожна з цих критик має своє призначення, свою знать, кожній'також 
загрожує своєрідна деградація. На техніків чатує консерватизм: люди 
не змінюються, не змінюються й невибагливі потреби життя в гурті. 
Моралісти вагаються між фактичною покірливістю та словесною не
примиримістю казати «ні» всьому — це, зрештою, з усім згоджувати
ся. Де прокласти межу між несправедливостями, які не відокремлю- • 
ються від теперішнього суспільства чи від усіх суспільств, і репресії що
до індивідуумів, які випливають з етичного міркування? Що ж ло ідео
логічної критики, то вона залюбки грає на-двох дошках. Вона мораліст
ка проти половини світу, ризикуючи залишити за революційним рухом 
якусь цілком реалістичну індульгенцію. Ніколи показ вини не буває за
довільним, коли трибунал засідає в Сполучених Штатах. Ніколи ре
пресія не є надмірною, коли вона спрямована проти' контрреволюці
онерів. Захід, який відповідає логіці пристрастей. Скільки інтелекту
алів були прихильниками революційної партії з морального обурення, 
щоб потім пристати до тероризму й віддати рацію державі!

Кожна країна більш чи менш зазнає тієї чи тієї критики. Британці й 
американці змішують критичну й моральну критику, французи вага
ються між моральною та ідеологічною критикою (діалог бунтарів та 
революціонерів є типовим виявом цього вагання). Мабуть, моральна 
критика найчастіше є глибоким джерелом будь-якої критики, при
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наймні в інтелектуалів, що їм коштує водночас слави «поборників 
справедливості», духу, що завжди каже «ні» та менш приємної репу
тації фахівців слова, які не знають суворого рабства діяльності.

Уже давно критика більше не є доказом сміливості, принаймні в на
ших вільних спільнотах на Заході. Загал воліє знайти в газетах аргумен
ти, які виправдовують його злопам’ятство чи його вимоги радше, ніж 
мотиви зізнання, що за даних обставин діяльність уряду не могла б 
особливо відрізнятися від тієї діяльності, якою вона була. Критикуючи, 
люди уникають відповідальності за неприємні наслідки, що їх викликає 
якийсь захід, навіть загалом щасливий; вони уникають нечистоти істо
ричних причин. Протестант, хоч би якою була лють його полеміки, 
зовсім не відчуває болю за свої так звані лжевчення. Підписати закли
ки на підтримку родини Розенберґів чи проти озброєння армії Західної 
Німеччини, обзивати буржуазію бандою Гангстерів або регулярно зай
мати позицію на користь табору, проти якого Франція готує свій за
хист, не завдає шкоди кар’єрі навіть державним функціонерам. Скільки 
разів привілейовані аплодували письменникам, які їх картали! Амери
канські Беббітси багато в чому посприяли успіхові Сінклера Льюса. 
Буржуа та їхні сини, яких літератори обзивали обивателями, сьогодні 
капіталісти, забезпечили собі долю бунтарів та революціонерів. Успіх 
приходить до тих, хто перетворює минуле чи майбутнє: існує сумнів, 
що можливо за наших часів захищати без втрат помірковану громадсь
ку думку, що теперішнє, з багатьох поглядів, не є ні гіршим, ні ліпшим, 
ніж інші епохи.

Інтелігенція та політика

Коли споглядають на поведінку інтелектуалів у політиці, першим 
враженням є те, що вона схожа на поведінку неінтелектуальних людей. 
Та сама суміш напівзнань, традиційних передсудів, уподобань більше 
естетичних, аніж розважливих, виказує себе й у думках професорів чи 
письменників, і в громадській думці торговців чи промисловців. Той 
знаменитий романіст переслідує своєю ненавистю добре мислячу бур
жуазію, з якої сам вийшов, той інший, хоча його філософія несумісна з 
діалектичним матеріалізмом, зваблюється з п’ятнадцятирічним 
запізненням сов’єтизмом, — так само, як це відбувалося в той чи той 
момент майже з усіма лівими діячами.

Що ж до їхніх фахових інтересів профспілки медиків, викладачів чи 
письменників ставлять вимоги в тому стилі, який не особливо 
відрізняється від вимог робітничих профспілок. Керівний склад захи
щає ієрархію, найвищий інженерно-технічний склад промисловості ду
же часто чинить опір капіталістам або фінансистам. Інтелектуали- 
функціонери мають за надмірні ресурси інших соціальних категорій. 
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Власники фіксованих доходів та державні службовці схильні засуджува
ти рухомий зиск.

Становище інтелектуалів пояснюється також соціальним поход
женням кожного. У Франції достатньо порівняти клімат факультетів 
— як професорів, так і студентів, — щоб у цьому пересвідчитися. Пе
дагогічний інститут займає ліву чи крайню ліву позицію, Інститут полі
тичних студій, за винятком невеликої меншини, консервативну чи 
помірковану (поміркованими з 1954 року є, очевидячки, соціалісти, на
родно-демократичний рух чи «революціонери-мендесьєнці»). Набір 
студентів там є чимось важливим. У провінційних університетах кожен 
факультет має свою репутацію, часто-густо медичні факультети та фа
культети права вважаються куди «правішими», ніж факультети філо
логії чи природничих наук: середовище, з якого виходять, і рівень жит
тя, який мають професори, тут і там мають певний стосунок з політич
ною громадською думкою.

Може, фахове рівняння втручається в справу водночас із соціальним 
рівнянням. Студенти педагогічного інституту з вулиці Юльм думають 
про політичні проблеми 1954 року термінами марксистської чи екзис- 
тенціалістської філософії. Вороже налаштовані до капіталізму як тако
го, сповнені бажання «визволити» пролетаріат, вони погано знають 
капіталізм чи умови життя робітників. Студент факультету політичних 
наук знає менше «відчуження» і ліпше функціонування суспільних по
рядків (приблизно такі самі зауваження можна було б зробити як що
до викладачів, так і щодо студентів).

Неминуче професіонал розумової праці переносить до політичного 
порядку звички думки, що їх він засвоїв у своєму ремеслі. Колишні ви
хованці політехнічного інституту у Франції віддали лібералізму, як і те
орії планового розвитку, свою остаточну симпатію, так ніби, одержимі 
прикладами для наслідування, вони вимагали від дійсності якоїсь не
можливої відповідності схемам розуму. Вправа з медицини не схиляє 
до оптимістичного погляду на людську природу. Часто гуманітарії, 
лікарі турбуються про те, щоб зберегти ліберальний фаховий статут1, і 
вони міркують з деяким скептицизмом про честолюбство реформа
торів.

1 У Сполучених Штатах фахові асоціації медиків непримиримо чинять опір 
Асоціації соціального забезпечення.

Такі аналізи, що їх слід було б продовжити, порівнюючи ті самі фа
хи від країни до країни чи різних спеціалістів всередині однієї і тієї са
мої країни, поступово привели б до певної соціології про інтелектуалів. 
За браком наслідків таких досліджень неможливо встановити обстави
ни, які 'вирішально впливають на становище інтелектуалів і виокреми
ти з національних особливостей.
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Становище інтеліґенцїі визначається подвійними взаєминами — 
з церквою та з керівним класом Далека справа протистояння між 
ідеологічною атмосферою англосаксонських та латинських країн 
відверто є успіх реформи та численність християнських конфесій, з 
одного боку, поразка реформи і могутність католицизму — з ін
шого.

Середньовічна Європа радше знала клерків, ніж інтелектуалів, 
Письменні люди гуртувалися великим числом в еклектичних інсти
туціях, серед яких фігурували університети. Навіть світські професори 
університету не вступали в змагання зі служниками встановленої і ви
знаної духовної влади. Поступово утверджувалися різні категорії сучас
ної інтелігенції: леґісти й функціонери залежали від монархії, вчені ма
ли захищати проти знань, викладених у догмі, права на вільне до
слідження, поети чи письменники, що вийшли з буржуазії, знаходили 
протекцію в Грандів і могли жити зі свого пера, із заступництва публі
ки. За кілька століть різні види інтелектуалів — писарі, експерти, пись
менні люди, вчителі — еволюціонували в бік секуляризації, сьогодні 
цілковитої. Союз в одній і тій самій людині фізика чи філософа й свя
щеника виглядає як щось таке рідкісне. Конфлікт між клерками та 
інтелектуалами або між духовною владою віри та владою розуму до
ходить до своєрідного примирення в країнах, де реформа досягає 
успіху. Філантропія, соціальні реформи, політичні свободи не виявили
ся суперечливими з християнським вченням. Щорічний з’їзд лейбо
ристської партії починається з молитви. У Франції, Італії, Іспанії, не
зважаючи на рухи християнської демократії, партії, які подають себе 
від доби Просвітництва чи соціалістичних ідей, загалом справляють 
враження побоювання церкви.

Взаємини інтелектуалів з керівними класами є функцією водночас і 
перших, і других. Що більше перші виглядають віддаленими від тур
бот тих, хто керує, адмініструє, створює багатство, то більше про
фесіонали від грошей чи від ефективності дають свободу зневазі чи ан
типатії, чим надихають їх професіонали слова. Що більше привілейо
вані видаються бунтівними щодо вимог сучасних ідей і нездатними за
безпечити могутність гуртів чи економічний поступ, то більше інте
лектуали схиляються до розколу. Престиж, якого суспільство надає 
ідейним людям, впливає також на міркування, яке ці останні спрямо
вують на людей практики.

Завдяки подвійному успіху реформи та революції в XVI та XVII сто
літтях британська інтеліґенція не опинилася в постійній боротьбі ні з 
церквою, ні з керівним класом. Вона регулярно постачала контингент 
неконформістів, за відсутності яких ортодоксія затушкувала би поста
новку питання про цінності та про інституції. Але вона в своїх вчених 
суперечках ближча до досвіду, менше піддана метафізиці, ніж інтелек



Розділ сьомий. Інтелектуали та їхня батьківщина 183

туальні класи континенту, особливо французькі. Ділові люди й 
політичні діячі достатньо мали довіру до самих себе, щоб не перейма
тися до письменників чи професорів ні почуттям зверхності, ні лютою 
ворожістю. Ці останні, зі свого боку, не були ізольовані від багатих чи 
всесильних, вони отримували місце — що не було першим — у середо
вищі еліти й рідко думали про якусь тотальну підривну діяльність. Во
ни часто належали до класу, який здійснював керівництво. Реформи 
йшли досить близько з вимогами, щоб політико-економічна система 
не була метою полеміки.

У Франції до кінця XIX ст. державна форма ніколи одностайно не 
схвалювалася, діалог традиції та революції тривав нескінченно. Інте
лектуали виробили звичку своєрідної постійної опозиції і тоді, коли 
парламентські інституції були скомпрометовані монархією, і тоді, ко
ли демократичні принципи експлуатувалися Бонапартом, і тоді, коли 
Республіка здавалася вельми сприятливою чи дуже ворожою до соціа
лістів.

Тож будь-якої кризи, чи то кризи 1934 року, чи то кризи 1940 року, 
вистачало, аби оживити погаслі сварки. Навіть Велика Британія була 
похитнута впродовж 30-х років. Чутливі до подій, так само нездатні, як 
і інші люди, уникнути чарів злободенності, британські чи американські 
інтелектуали в спектаклі економічної кризи зазнали спокуси розколу — 
міражу совєтського раю. Лівацтво й фашизм залишилися маргінальни
ми явищами. Вони були у Франції в центрі дискусій. Зайвий раз було за
буто країну та її смиренні проблеми, щоб віддатися ідеологічній га
рячці.

Терміни, якими передається політика, походять від традиції, влас
тивої кожній нації. В усіх країнах Заходу знаходимо ті самі вчення чи ті 
самі ідеологічні конгломерати: консерватизм, лібералізм, соціальний 
католицизм, соціалізм. Але розподіл ідей між партіями1 варіюється, 
політичні цілі чи філософські основи не ті самі. Економічний лібера
лізм — вільний обмін, невтручання держави у виробництво й обміни 
— мав перевагу, пов’язану з суспільним консерватизмом у Франції, як 
і в Англії, він більше послужив для паралічу соціального законодав
ства, ніж для ліквідації підприємств, непридатних для сільського гос
подарства чи промисловості. По той бік Ла-Маншу не знали роз’єднан
ня демократії та лібералізму, парламенту та республіки. Ідеї, либонь, 

1 Втім, часто ідеї переходять від партії до партії. Праві партії були пацифістські, 
ворожі гаслу: аж до самого кінця 1815 року, 1840 року, 1870 року. Революційний 
патріотизм був крайній і войовничий. Лівиця стала пацифістською, а правиця 
націоналістичною тільки наприкінці XIX ст. Позиції правиці та лівиці в зарубіжній 
політиці часто набирали протилежного напряму. Перед гітлеризмом схильність до 
Мюнхена й співпраця були характерні для правиці, перед сталінізмом він бух харак
терний для лівиці.
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аналогічні в своїх наслідках, були вироблені тут словами, що походи
ли з утилітарної філософії, там — у термінах якогось абстрактного 
раціоналізму, з якобінським тлумаченням прав людини, там, нарешті, 
з використанням традиційного гегелівського чи марксистського слов
ника.

Обхідним шляхом інтелектуали ще пов’язані з національною спіль
нотою: вони живуть з особливою гостротою долею своєї батьківщини. 
Німецька інтелігенція вільґельмської імперії була у своїй величезній 
більшості лояльна до суспільного ладу. Вихованці університетів, які 
обіймали вище місце в престижній ієрархії ще більше, ніж у ієрархії гро
шей, були нічим іншим, як революціонерами. За невеликим винятком, 
вони видавалися байдужими до питання суспільного ладу, монархії чи 
республіки, що викликало захоплення у їхніх французьких колег. Сві
домі соціальних проблем, що їх швидкість індустріалізації робила в 
Німеччині гострішими, ніж у Франції, вони шукали реформістських 
розв’язань у імператорських і капіталістичних рамках, марксисти були 
нечисленними в університеті й комплектувалися серед інтелектуалів 
десь на узбіччі. Очевидно, письменники й митці, які всупереч тому, що 
робилося у Франції, мали статут, нижчий за статут викладачів, були 
менш інтегровані в режим, ніж ці останні. Зокрема, типовим контрас
том між двома країнами була націоналістична схильність більшості 
німецьких вчителів порівняно зі схильністю до лівиці більшості фран
цузьких вчителів.

Пізніше відхід убік великої частини інтелігенції за часів Ваймарсь- 
кої республіки мав за причину майже естетичну ворожість щодо скром
ного режиму, керованого діячами з народу чи з дрібної буржуазії і особ
ливо щодо зневаги, яку спричинив занепад країни. Робітник і селянин 
відчувають зазіхання, завдані незалежності й розквіту, інтелектуал — 
похитування національного престижу. Цей останній може вважати се
бе байдужим до багатства, до сили (але скільки у Франції залишилося 
б сталіністів, якби СРСР мав у десять разів менше дивізій?), проте він 
не є таким майже ніколи щодо національної слави, бо від неї залежить 
певного мірою сяйво його справи. Поки його батьківщина командує в 
найбільших батальйонах, він удає, що не знає співвідношення, але він 
упокориться того дня, коли дух історії щосили подався до інших небес. 
Інтелектуали страждають більше від гегемонії Сполучених Штатів, 
ніж прості смертні.

Вплив національної долі на становище інтелектуалів відбувається 
іноді за посередництва економічної ситуації. На безробіття, на повіль
ність просування по службовій драбині, на опір старих поколінь чи чу
жоземних господарів уся інтелігенція реагує з більшою пристрастю, 
ніж інші соціальні категорії, бо вона плекає вищі амбіції і має в своєму 
розпорядженні ширші дійові засоби. Вона щиро обурюється проти не
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справедливості, убогості, пригнічення, жертвами чого є інші люди: як 
їй не підвищувати голосу, коли її прямо вражено.

Достатньо перелічити ситуації, в яких дипломовані почуваються 
ущемленими, щоб знайти революційну кон’юнктуру XX ст. Велика де
пресія, що настала через десять років після поразки, викинула на вули
цю в Німеччині десятки тисяч кандидатів у напівінтелектуальні вико
навці: революція здавалася єдиним виходом зі становища. Захоплення 
посад французами в Тунісі та Марокко підтримує прикрість дипло
мантів, що вийшли з французьких університетів, і неминуче штовхає їх 
до бунту.

Там, де колишні керівні класи — землевласники, багаті купці, вожді 
племен — зберігають за собою майже монополію на владу та на багат
ства, диспропорція між тим, що обіцяє раціоналістська культура Захо
ду, і тим, що пропонує дійсність, поступово збуджує пристрасті, що їх 
обставини спрямовують проти колоніального панування чи марк
систської революції.

Навіть промислові спільноти Заходу поставлені в небезпеку з’єднан
ням розчарованих експертів та озлобленими письменними людьми. 
Одні в пошуках продуктивності, інші в гонитві за якоюсь ідеєю об’єдну
ються проти режиму, винного в тому, що він не надихає ні гордості за 
гуртову могутність, ні навіть за потаємне задоволення від участі в 
якійсь великій справі. Може, подія не відповідатиме сподіванню ні 
політехніків, ні ідеологів. Ці останні куплять відносну безпеку, співаю
чи похвалу владі, перші ж втішать себе, будуючи загороди.

Рай інтелектуалів

Франція проходить за рай інтелектуалів, а французькі інтелектуали 
проходять за революціонерів: такими є два факти, поєднання яких ви
дається парадоксальним.

Один аванґардистський англійський письменник, ім’я якого члени 
парламенту не знають, сповнився в ентузіазмі, коли, висадившись у 
Парижі, поселився на Сен-Жермен-де-Пре.' Враз його захоплює 
політика, від якої мудрість на його батьківщині відвертала його увагу. 
Боротьба думок тут так гнучко вироблена, що вона не може залишити 
байдужим жодного професіонала ррзумової праці. Остання стаття Жа- 
на-Поля Сартра — політична подія або принаймні сприйнята як така 
вузьким, але впевненим в її значенні середовищем. Політичні амбіції 
успішних романістів наштовхуються на літературні амбіції державних 
діячів. Ці останні мріють написати якийсь роман, ті перші — стати 
міністрами.

Скажуть, що це враження поверхове і цей рай відведений для ту
ристів. Менш численними є літератори, які живуть зі свого пера. Вчи
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телі, професори ліцеїв чи факультетів скніють з посередніми окладами 
(але «тяга» чи «203» доступні родинам з університетською освітою з 
двома окладами), дослідники працюють у погано обладнаних лабора
торіях. Спекулюють на випадку інтелектуала, багатого на славу та ав
торські права, який не ставить своє перо на службу якоїсь погано ви
значеної революції, забувають про тих, кого оздоблює контраст між 
зиском (не задекларованим) торговців, хірургів чи адвокатів та скром
ністю їхніх умов існування.

Інтелектуали не менш чутливі, ніж інші французи, до турбот еко
номічного порядку. Дехто уявляє собі, що державні видавництва збіль
шили б тираж їхніх книжок і якась совєтська влада запропонувала б їм 
робоче знаряддя, на якому животіє республіка. По той бік Атлантики 
такі фахівці писаного слова, що їх вагаються кваліфікувати інтелектуа
лами, домагаються визначних зисків1. Щедрість великих підприємств, 
які перетворюють на цінний товар талант пера бездуховної якості, 
щедрість держави, єдиного патрона наук та мистецтв, вселяє, мабуть, 
певне бажання в інтелектуалів якоїсь вельми малої країни, аби ка
піталісти чи державна скарбниця роздавали гроші з таким марнотрат
ством.

1 Такий редактор «Таймсу» мас ставку в ЗО тисяч доларів.

Одначе я сумніваюсь, що такий вид пояснень заторкує головне. 
Розбіжність між заробітком кваліфікованого робітника та ставкою 
професора факультету є принаймні такою самою великою у Франції, 
може, більшою, ніж у Сполучених Штатах. Те, що шляхетна діяльність 
(наукові чи філософські книжки) менш прибуткова, ніж менш пре
стижна діяльність (журналістика), явище не є виключно французьке. 
Ті, хто присвячує себе шляхетній діяльності — вчені, філософи, ро
маністи з низькотиражними книжками, — мають престиж і майже за
гальну свободу. Чому стільки інтелектуалів ненавидять — чи вислов
люються так, ніби вони ненавидять, — суспільство, яке забезпечує їх 
пристойним рівнем життя, враховуючи гуртові джерела, не стриму
ють свою діяльність і проголошують, що творчість розуму становить 
найвищу цінність?

Ідеологічна традиція, традиція раціоналістичної і революційної 
лівиці пояснює слова, якими викладається розбіжність між інтелектуа
лами. Ця розбіжність сама зобов’язує до певного становища. Більшість 
інтелектуалів, які цікавляться політикою, уїдливі, бо вони почувають
ся незаконно позбавленими того, що належало їм по праву. Бунтарі чи 
мудрі, вони сповнені такого почуття, ніби проповідують у пустелі. Чет
верта Республіка, підпорядкована слабовільним директивам парла
ментського персоналу без спільного вчення, суперечливим клопотан
ням гуртів інтересів бентежить радників імператора, наче пророків 
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підривної діяльності. Вона багата на неґативні чесноти, консерватив
на на тлі світу, що змінюється.

Не тільки суспільний порядок винен в очевидній розбіжності між 
розумом та дією. Інтелектуали здаються більше інтеґрованими, ніж 
десь-інде, в суспільний порядок, коли думаєш про паризьке середови
ще, де романіст обіймає місце рівнозначне чи вище за місце державно
го діяча. Письменник, некомпетентний, отримує широку аудієнцію, 
навіть коли він має справу з тим, чого, як він сам хвалиться, не знає, — 
явище немислиме в Сполучених Штатах, Німеччині чи Великій Бри
танії. Традиція салонів, над якими панують жінки й балакуни, виживає 
в століття техніки. Загальна культура дозволяє ще приємно розмірко
вувати про політику, вона не протегує дурницям і не навіває точних ре
форм. У якомусь сенсі інтелігенція менше заторкнута діяльністю у 
Франції, ніж у інших країнах.

У Сполучених Штатах, Великій Британії, навіть у Німеччині між еко
номістами та керівними колами банку й промисловості, між цими ос
танніми та високими чинниками, між серйозною пресою та університе
том чи адміністрацією не перестають циркулювати ідеї та особистості. 
Французький патронат зовсім не знає економістів, і до недавнього часу 
він був схильний зневажати їх — у довірі. Посадовці не чутливі до порад 
професорів, журналісти мають мало контактів з тими й тими. Ніщо не 
має такої ваги в розквіті нації, як обмін знаннями та досвідом між 
університетами, редакційними залами, адміністраціями та парламен
том. Політичні діячі, профспілкові лідери, директори підприємств, про
фесори чи журналісти не повинні бути підпорядкованими якійсь партії, 
що зберігає за собою монополію на владу, ні відокремленими одні від 
одних передсудами й невіглаством. З цього погляду жоден керівний 
клас не є так погано організований, як цей клас Франції.

Письменник не докоряє нашим керівникам у тому, що вони не ви
вчали ні політичної, ні економічної науки. Радше він докоряв би амери
канській цивілізації в тому, що вона зневажає письменну людину чи 
мислителя і використовує інтелектуалів як експертів. Зате економіст 
чи демограф жалкує, що парламентарі та міністри є чутливішими до 
захисних промов гуртів інтересів, ніж до неупереджених консультацій. 
Ті й ті зрештою об’єднуються, вільні, безвідповідальні, захмелілі від 
критики, всі переконані в якійсь революції, що зводиться для одних до 
великого зусилля продуктивності й що розширюється для інших у пев
ну конверсію історії. Команда Мендес-Франса нагадує експертів та 
письменних людей, посадовців комісії з рахунків нації та пана Франсуа 
Моріака. Може, участь у владі погамує смуток тих і тих.

Втрата могутності, багатства й престижу є спільною для всіх націй 
Старого Світу. Франція і Велика Британія виходять переможницями 
з двох світових війн, тимчасом як Німеччина двічі розчавлена. Пере
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вага в багатстві на душу населення, перевага в потенційній могутності 
в Сполучених Штатах додалася б, у всякому разі, до природної пере
ваги, завдяки обсягу єдності. Але без двох війн XX ст. Франція і Вели
ка Британія і далі були б великими фіґурами у світі, могли б без труд
нощів профінансувати свої ввезення завдяки доходам від зарубіжних 
інвестицій. Нині, перебуваючи під загрозою континентальної імперії 
на своїх кордонах, вони навряд чи зможуть жити без зовнішньої допо
моги, почувають себе нездатними самі захищатися, і розбіжність між 
американською продуктивністю та європейською, здається, радше 
розширюється, ніж звужується. Як європейці змогли б вибачити 
наслідки власного божевілля тим, хто почерпнув з цього користь, як
що принаймні гегемонією є добрий статок? Навіть якби американці 
були бездоганними, європейці навряд чи змогли б витерпіти підне
сення, що було протилежністю їхньому занепадові. Дякувати Богові, 
американці небездоганні.

Цілком нормально, що лідера ганять. Велика Британія ніколи не бу
ла улюбленою за часів, коли вона панувала над світом, Британська 
дипломатія здобула певний престиж від кінця Другої світової війни, 
від того дня, коли вона не приймає великих ухвал і зберігає за собою 
критичну роль. Вона завдає ударів, застосовує щось на кшталт права 
вето й отримує перевагу в переговорах з совєтським табором. З поша
ни, якою надихає в Москві чи Пекіні американська сила. Відстань між 
діяльністю Сполучених Штатів, тією, якою вона була насправді, та об
разом, що його собі малюють європейці, викликає інше пояснення. 
Грубо кажучи, американська дипломатія відповідала бажанням і від
мовам європейців. Вона шляхом масових дарів сприяла економічному 
піднесенню Старого Світу, вона не вжила ніякої ініціативи, щоб визво
лити країни Східної Європи, вона зреагувала на північнокорейську 
агресію, але не згодилася ні на ризики, ні на жертви, які призвели б до 
військової перемоги, вона не зробила спроби врятувати Індокитай. 
Тільки два точних докори зроблено з приводу переходу 38-ї паралелі 
(ухвала, яку ще сьогодні можна виправдати) і невизнання пекінського 
уряду, помилка, значення якої слабке.

Власне, стратегія Сполучених Штатів не дуже відрізнялася в діях від 
того, чого бажає в глибині душі більшість європейців з інтелігенцією 
включно. Тож якими є нарікання чи глибокі мотиви нарікань? Я бачу їх 
три з наростаючим значенням: одержимі опором комунізмові, Сполу
чені Штати іноді підтримують «феодальні чи реакційні» уряди (зреш
тою, добре налагоджена пропаганда називає «маріонетковим» чи «ре
акційним будь-якого антикомуністичного активіста). Володар складу 
атомних бомб, Сполучені Штати символічно стають відповідальними 
за можливу війну, яка, справді, нагонить жах на людство. Кілька міся
ців тому пан Хрущов хвалився в Празі, що Совєтський Союз першим 
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спорудив водневу бомбу: цю фразу не відтворили пресові агентства. 
Совєтський Союз працює не менше за Сполучені Штати (може, біль
ше) над завершенням ядерної зброї, він менше говорить про це. На
решті, — і ця підстава видається нам вирішальною — докоряють ва
шингтонським керівникам у поділові світу на два блоки й у посиленні 
цього поділу, визнаючи його. Отже, таке тлумачення неминуче відки
дає європейські нації на другий план.

Колись з погордою дивилися в Парижі чи в Лондоні на націоналізм 
інтелектуалів Центральної чи Східної Європи, його звинувачували не без 
певної підстави в балканізації Старого континенту: чи націоналізм, який 
відтепер здобув право на існування в французьких колах лівиці, дуже 
відрізняється? Нації', що їх називають великими, більше не реагують роз
важливо на їхнє зневажання, як так звані малі народи відреаґували вчора 
на їхнє раптове повстання. Жодне гасло не має більшого успіху, ніж гас
ло «національна незалежність», кинуте комуністами. Проте не потрібно 
якоїсь непересічної прозірливості, аби спостерегти долю Польщі чи Че- 
хословаччини, ні якогось надзвичайного розуму, щоб зіставити військові 
ресурси Франції з потребами європейської оборони. Французький інте
лектуал, котрий відкидає будь-яку гуртову організацію дипломатії чи 
військових сил Заходу є не менш анахронічним, ніж інтелектуал Польщі, 
яка між 1919-м та 1939 роками ревно вимагала для своєї батьківщини 
свободи дипломатичного маневру. Ще цей останній мав до 1933 року 
виправдання слабкості двох ґрандів — Росії та Німеччини.

Ми не наводимо на думку якусь «оборону й ілюстрацію» європей
ської спільноти оборони, наміри якої були ліпшими за інституції. Якась 
федеральна держава шести переслідує численні й неабиякі цілі. Заду
мують навіть розумну захисну промову на користь Європи, яку амери
канська сила захищала б від совєтської навали, навіть не підписуючи у 
добрій і належній формі якоїсь угоди про союз, навіть без розташуван
ня американських контингентів на Райні чи Ельбі. Але інтелектуалів 
не переконують ці складні аргументи — якщо Сполучені Штати му
сять підтримувати рівновагу, то Атлантичний пакт становить собою 
найпростішу формулу — вони чутливі до появи Європи, яка, очевидяч
ки, здобула би свою автономію дії.

Вони не відчувають незнайомих емоцій своїх земляків. Людина з 
вулиці сповнена почуттів проти надто потужного союзу, прикрості за 
національну слабкість, смутку за вчорашньою славою, прагнення яко
гось перетвореного світу. Але інтелектуали мусять заспокоїти ці 
емоції, показати підстави постійної солідарності. Замість виконувати 
це завдання провідника, вони воліють, особливо у Франції1, зрадити 

1 Я веду мову про тих, хто не є ні комуністами, ні прихильниками комуністів. Ко
муністи чесно ведуть своє ремесло на службі Совєтському Союзу.
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свою місію, розпалювати посередні почуття натовпу, вносячи в них 
претензійні виправдання. Насправді вони затіяли від власного імені 
проти Сполучених Штатів перепалку.

У більшості країн вони більші антиамериканці, ніж прості смертні. 
Деякі тексти Жана-Поля Сартра1 під час корейської війни, справи Ро- 
зенберґів нагадують антисемітські тексти проти євреїв. Вони роблять 
із Сполучених Штатів втілення того, що вони ненавидять, і потім зосе
реджують на цій символічній дійсності незмірну ненависть, яку кожен 
нагромаджує в своїй душі в якусь добу катастрофи.

1 В якомусь плані ви візьмете гору: ми нікому не хочемо зла — ми відмовляємо
ся перетворювати на ненависть зневагу й жах, що ви вселяєте в нас. Ви ж не зможе
те примусити нас сприйняти страту Розенберґів за «прикрий інцидент», ні навіть за 
якусь юридичну помилку. Це — легальне лінчування, яке вкриває кров’ю весь народ
і яке денонсує назавжди й кричуще проголошує банкрутство атлантичного пакту та 
вашу нездатність узяти на себе лідерство західного світу.

...Але якщо ви піддастеся своєму злочинному божевіллю, це саме божевілля мо
же завтра безладно кинути нас у нищівну війну. Ніхто не помилився в Європі з цього 
приводу: залежно від того, чи ви подаруєте життя, чи приречете на смерть Розен
берґів, ви приготуєте мир чи світову війну.

...І що то за країна, лідери якої змушені здійснювати ритуальні вбивства, аби їм 
вибачили те, що вони припинили війну?

...І не кричіть, що йдеться про кількох варіатів, безвідповідальних елементів: то 
саме вони господарі вашої країни, бо саме перед ними ваш уряд поступився. Ви зга
дуєте Нюрнберг і свою теорію колективної безпеки? Тож це сьогодні її слід застосу
вати саме до вас. Ви колективно відповідальні за смерть Розенберґів, одні тому, що 
спровокували це вбивство, інші тому, що дозволили його вчинити; ви згодилися з 
тим, що Сполучені Штати стали колискою нового фашизму; марно ви відповісте, що 
ця єдина страта не може бути порівняною з гітлерівською гекатомбою: фашизм не 
визначається числом своїх жертв, а способом убивати їх.

...Вбиваючи Розенберґів, ви просто постаралися зупинити поступ науки за допо
могою людської жертви. Магія, полювання на відьом, спалення на вогні, жертви: все 
це у вас є, ваша країна хвора зі страху. Ви боїтесь усього: совєтів, китайців, євро
пейців; ви боїтеся одні одних, ви боїтеся тіні вашої власної бомби.

...Поки що не дивуйтесь, якщо ми крикнемо з одного краю Європи в інший: «Ува
га, Америка сказилася, розірвімо всі зв’язки, що нас пов’язують з нею, інакше нас та
кож покусають, і ми сказимося».

(«Хворі тварини на сказ»», стаття, опублікована в газеті «Ліберасьон» 22 червня 
1953 р.)

Нічого тут не бракує в зіставленні з антисемітськими текстами, навіть звинува
чення в ритуальному вбивстві.

Майже одностайна позиція французьких інтелектуалів щодо Розен- 
берґів видається нам характерною і ще сьогодні дивною. Після дер
жавних трибуналів з приводу окупації та судових процесів після визво
лення не можна було б визнати за французами наявність гострого сен
су справедливості. Щиросердні інтелектуали, а саме з «Тан модерн» чи 
«Еспрі», не були схвильовані надміром чистки, вони радше належали 
до тих, хто докоряв тимчасовому урядові у нестачі суворості в репресії. * і 
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Вони засвідчували на процесах совєтського типу своє розуміння. Чому 
в справі Розенберґів вони сповнилися обурення, яким їхні діди щиро 
перейнялися за часів справи Дрейфуса? Ці останні, які злякалися слуш
ності держави та «військової юстиції», нібито завагалися взяти участь 
у кампанії1. Слід сказати, що суд засудив до смертної кари за вчинки, 
здійснені за часів, коли Совєтський Союз був союзницькою державою, 
а не ворожою. Тривале перебування у в’язниці зробило страту ще жор
стокішою й розчулювало людей. Але вирок суду, незаперечно закон
ний, викликав жаль і чи несхвалення (якби хтось підписувався під виро
ком суду), а не віртуальне розвінчання мораліста. Отже, вина Розен
берґів була принаймні ймовірною. Комуністична пропаганда взялася 
за цей випадок тільки через багато місяців після процесу, коли керівни
ки партії переконалися вперше, що борці, звинувачені в атомному 
шпигунстві, до кінця заперечували, що вони здійснили вчинки, які ко
жен добрий сталінець вважає законними. Пропаганда зуміла перетво
рити на юридичну помилку вирок, суворість якого, під впливом атмо
сфери в момент процесу, не враховувала громадську думку в момент 
злочину. Успіх кампанії у Франції менше пояснюється турботою про 
справедливість чи ефективністю психотехніки, ніж прагненням звину
ватити Сполучені Штати.

1 У Великій Британії, де зберегли сенс юстиції, комуністична кампанія з приводу 
Розенберґів зазнала поразки.

Парадокс ще збільшується, якщо думаєш, що в багатьох відношен
нях цінності, на які посилаються Сполученні Штати, не відрізняються 
від цінностей, що їхні критики не перестають проголошувати. Низький 
рівень робітничого життя, нерівність умов, економічна експлуатація 
та політичний гніт — такими є соціальні вади, які викриває ліва ін
телігенція; вона протиставляє цьому зростання рівня життя, стирання 
класової різниці, розширення індивідуальних та профспілкових свобод. 
Отже, офіційна ідеологія за Атлантикою повна цього ідеалу й захисни
ки «американського способу життя» можуть без марнославства твер
дити, що їхня країна наблизилася до мети, може, більше, ніж будь-яка 
інша.

Чи європейські інтелектуали гніваються на Сполучені Штати за 
спільний успіх чи за частку поразки? Недвозначно вони докоряють їм, 
особливо в суперечностях між ідеєю та дійсністю, привілейованим 
прикладом і символом яких є доля чорної меншини. Однак незважаю
чи на глибоко вкорінений расовий передсуд, дискримінації пом’якшу
ються, умови чорних поліпшуються. Боротьба в американській душі 
між принципом рівності людей і кольоровим бар’єром викликає поро
зуміння. Справді, європейська лівиця сердиться — особливо на Сполу
чені Штати, що вони домоглися успіху методами, що відповідають іде



192 Частина третя. Відчуження інтелектуалів

ології, якій надається перевага. Розквіт, могутність, тенденція до од
номанітності умов — цих наслідків було досягнуто з приватної ініціа
тиви, радше за допомогою конкуренції, ніж з допомогою втручання 
держави, інакше кажучи, за допомогою капіталізму, що кожен інтелек
туал шляхетного походження зобов’язаний не визнавати, а зневажати.

Емпіричний успіх, американське суспільство не втілює історичної 
ідеї. Прості й скромні ідеї, що їх і далі культивує воно, стали модними 
на Старому континенті. Сполучені Штати залишаються оптимістами 
на манер XVIII європейського століття: вони вірять у можливість 
поліпшити долю людей, вони не довіряють владі, яка є зіпсута, вони 
залишаються глухо ворожими до влади, до чиїхось претензій, що вони 
знають ліпше, ніж пересічна людина рецепт порятунку. Там нема міс
ця ні для революції, ні для пролетаріату, там знають тільки еко
номічну експансію, профспілки та конституцію.

Совєтський Союз закріпачує, очищає інтелектуалів: принаймні він 
сприймає їх серйозно. Це інтелектуали, які дали совєтському режиму 
вчення, Грандіозне й двозначне, з якого бюрократи видобули держав
ну релігію. Ще сьогодні, сперечаючись про класові конфлікти чи про 
виробничі взаємовідносини, вони насолоджуються водночас радістю 
теологічного диспуту, суворими радощами наукової суперечки й за
хмелінням розмірковування над загальною історією. Аналіз амери
канської дійсності ніколи не принесе таких самих утіх. Сполучені Шта
ти не переслідують достатньо своїх інтелектуалів, щоб, у свою чергу, 
справити невиразну спокусу страхом; вони дають декому з них тимча
сово якусь славу, яка суперничає зі славою кінозірок чи футболістів; во
ни залишають більшість у тіні. Інтелігенція терпить краще переслідуй 
вання, ніж байдужість.

До цієї байдужості додається інша претензія, ліпше обґрунтована: 
ціна економічного успіху часто видається надто високою. Кріпацтво 
індустріальної цивілізації, брутальність людських взаємин, могутність 
грошей, пуританські складові американського суспільства зіштовхують 
інтелектуала з європейською культурою. Легковажно покладають вину 
на дійсність чи радше на слова, що люди не люблять, може, неухильно, 
може, тимчасово, заворушень мас. Порівнюють «Дайджести» чи гол- 
лівудські вироби з найвишуканішими творами, призначеними для при
вілейованих, а не для харчу, що колись відводився для пересічної лю
дини. Усунення приватної власності на засоби виробництва не зміни
ло б вульгарності фільмів чи радіо.

Там ще інтелектуали налаштовані більше по-антиамериканському, 
ніж велика публіка, яка в Англії обходилася б без американських 
фільмів. Але чому інтелектуали не зізнаються самі собі, що вони мен
ше зацікавлені рівнем робітничого життя, ніж вишуканістю творів та 
існувань? Чому вони тримаються за демократичний жарґон, тимчасом
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як силкуються захищати проти напливу людей та серійних товарів, по- 
справжньому аристократичних цінностей?

Пекло інтелектуалів

Діалог між французькими та американськими інтелектуалами тим 
більше важкий, що становище цих останніх, з багатьох поглядів, є до
стоту протилежне.

Число дипломованих чи професіоналів цілком і відносно вище, ніж 
у Франції, ітозаяк воно зростає з економічним поступом. Але інтеліген
ція відтепер має за типового представника не якусь письменну особу1, 
а експерта, будь він економістом чи соціологом. Довіряють технікові, 
а не просто освіченій людині, поділ праці, навіть у літературній царині, 
дедалі більше поширюється. Чи масштаб престижу, за яким розподіля
ються професії неручної праці, відрізняється за Атлантикою від того 
масштабу, що є у Великій Британії? За браком точного дослідження 
важко відповісти із впевненістю, Ієрархія варіюється, очевидно, з гру
пами всередині тієї самої країни.'Кожне професійне середовище має 
власне рівняння. Простий факт не залишається меншим: романіст чи 
філософ, який стоїть на першому плані сцени у Франції, не накидає ні 
своєї марки, ні своєї мови американській інтеліґенцїі.

1 Серед освічених професори відіграють важливішу роль в ідейних дискусіях, ніж 
романісти: на противагу тому, що відбувається у Франції.

Якщо лівий берег Парижа — рай письменників, то Сполучені Шта
ти могли б кваліфікуватися в цьому плані пеклом. І, однак, формула 
«Повернення до Америки» могла б бути поставлена в епіграф до іс
торії про американську інтелігенцію впродовж цих останніх п’ятнадця
ти років. Франція підносить своїх інтелектуалів, які викликають у неї 
нудоту, Сполучені Штати не мають поблажливості до своїх, які їх про
славляють.

В обох випадках рушій той самий: французи реагують на образу, 
американці — на велич своєї нації, ті й ті залишаються, по суті, націо
налістами в пориві за реваншем чи в прагненні слави. Цікаво, що в 
Сполучених Штатах того самого 1953 року вибухнула сварка Egghead і 
з’явилося дослідженні «Америка та інтелектуали» в «Партізен рев’ю». 
Дослідження викривало перетворення на «великоамериканський» 
патріотизм професіоналів думки, сварка — приховану ворожість, яку 
відчуває до людей ідеї значна частина громадської думки.

Слово «Egghead» невиразного походження — його наділяють бага
тьма значеннями, — але воно отримало блискавичний успіх. За кілька 
днів воно облетіло Сполучені Штати:, газети, тижневики й журнали 
публікували статті «за» і «проти» Egghead. Полеміка була невіддільна 
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від виборчої кампанії: оточення пана М. А. Стівенсона проходило за 
складову типових представників категорії, а республіканці намагалися 
скомпрометувати демократичного кандидата, плутаючи його з ними. 
А що полеміка велася журналістами та письменниками, які не були 
меншими інтелектуалами в соціологічному сенсі, ніж ті, кого вони ви
кривали, залишається уточнити, які риси роблять з письменника чи 
професора огидну потвору.

Мабуть, було б непогано наділити цим визначенням Льюїса Бром- 
фільда, одного з найбільших інтелектуалів серед антиінтелектуалів. 
«Особа з фальшивими інтелектуальними претензіями, часто-густо 
якийсь професор чи протеже професора, істотно неглибока. Надмірно 
емоційна й жіночна в своїх реакціях на будь-яку проблему. Зухвала й 
примхлива, сповнена марнославства й презирства до досвіду кміт
ливіших і здібніших людей. Переважно безладна в своєму способі мис
лити, занурена в суміш сентиментальності та несамовитого єванге- 
лізму, доктринерська прихильниця соціалізму й лібералізму Цент
ральної Європи, в опозиції греко-франко-американських ідей демо
кратії та лібералізму. Підпорядкована застарілій моральній філософії 
Ніцше, філософії, яка часто веде її до в’язниці та ганьби. Педантична, 
сповнена самолюбства, ладна розглядати будь-яке питання під усіма 
аспектами, аж до спустошення свого мозку. Закривавлене, але ане
мічне серце»1.

1 Пе /геетап. 1 грудня 1952 р.

Це визначення збирає до гурту звинувачення, класично спрямовані 
проти інтелектуалів: вони претендують бути більше компетентними, 
ніж звичайні люди, вони не є такими; їм бракує мужності, рішучості; ба
чачи всі аспекти проблем, вони більше не схоплюють головного і ста
ють нездатними на рішення .(натяк на гомосексуалізм позначає край
ню форму арґументу). Нарешті, центральноєвропейський соціалізм, 
доктринерського характеру, характеризує ідеологія «огидної потвори», 
яка знаходить утіху в якомусь послабленому марксизмі й торує шлях до 
комунізму.

Така полеміка необмежена в Сполучених Штатах. «Пустомеля», 
«мрійник», «люди слів», «незнавці дійсності й практики» постійно бу
ли лайкою, яку батько буржуазної родини кидав своєму синові, коли 
той син хотів зробити собі літературну чи мистецьку кар’єру, яку полі
тичний діяч, керівник підприємства тримали в думці, якщо не вислов
лювали щоразу, коли професор, мораліст докоряли йому в грубій по
ведінці.

Американська полеміка мала не менше певних дивацтв. Діячі в су
часній Франції афішують занадто велику пошану до інтелектуальних 
цінностей, вони не зважилися б відверто висловити такі міркування. 
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Тут і далі думають про зло письменних людей, але не наважуються 
нічого про це сказати. Інсинуації з приводу чоловічої нездатності чи го
мосексуалізму, які не є невідомими по цей бік океану, зовсім не мають 
уваги, вони видаються вульгарними, безглуздими. Ще характернішим 
для американської атмосфери є поєднання докорів, адресованих інте
лектуалам як таким, і докорів, які спрямовані проти тих, кого ми нази
ваємо лівими інтелектуалами й кого пан Л. Бромфільд називає «лібе
ралами».

Ці останні зрадники справжньої і єдиної американської традиції, 
лібералізму «Вольтера та енциклопедистів, таких людей, як Джеффер
сон та Монро, Лінкольн та Трувер, Кліваленд та Вудро Вільсон». Фаль
шиві ліберали всі походять від якогось психопата на ймення Карл 
Маркс, вони приносять не ідеал, а безпеку, купують голоси шляхом до
тацій та асигнувань «У тому самому стилі, який пришвидшив руйну
вання Риму, а не в мудрість людини з вулиці, вони не комуністи, але 
вони думають невиразно і дозволяють обмакогонювати себе сталі- 
ністами в Ялті та Потсдамі.

Макартизм також звинувачує лівого інтелектуала, не американця, 
ганебного послідовника Карла Маркса, здатного впровадити цент
ральноєвропейський соціалізм у країну Джефферсона та Лінкольна. 
Він також поєднує в тому самому осуді планування й гомосексуалізм, 
дає зрозуміти, що теоретик welfare State бере участь у мерзотах міжна
родного комунізму чи то тому, що він поділяє фальшиву теорію, чи то 
тому, що він полегшує її дію, чи то тому, що він свідомо чи несвідомо 
пов’язаний із нею.

Цей антиліберальний конформізм (в американському сенсі цього 
слова) є своєрідним запереченням з тимчасовою поблажливістю про
тилежного конформізму. Ліберали в своїй більшості повірили в 30-ті 
роки, що справді існувала безперервність чи солідарність між против
никами трестів, прихильниками соціальних законів та більшовиками. 
Вона захистила й проілюструвала цю єдність лівиці чи прогресивної 
політичної системи впродовж Другої світової війни, поза потребами 
союзу з Совєтським Союзом вона якомога довше відмовлялася вірити 
у вину Альжера Гісса. Людей, чутливих до спокуси комунізму, двадцять 
років тому набиралося серед буржуа та інтелектуалів куди більше, ніж 
серед робітників чи пригноблених меншин1.

1 Відсутність успіху комуністичної пропаганди серед американських неґрів є од
ним із цікавих явищ. Неґр хоче бути стовідсотковим американцем. Він називає це 
американською дійсністю з американським ідеалом: він не обирає революції.

Ба навіть більше. Європейський інтелектуал, який подорожує до 
Сполучених Штатів, зустрічає потроху скрізь антимаккартистський 
конформізм настільки часто, що він не може відкрити всесилля мак
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картизму. Всі проти славетного сенатора (єдиний помітний виняток 
становить Джеймс Бернгайм, який відмовився від чистого й простого 
осуду сенатора і був за цей факт виключений із спільноти «Партізен 
рев’ю»). На жаль, всі не менше почуваються меншиною з невизначе- 
ним поганим усвідомленням щодо минулого союзу з комунізмом1 і 
страху перед народною громадською думкою, яка огорнула б в однако
ву ворожість червоних рожевих і рожево-блідих — комуністів, соці
алістів і нових торговців.

1 Позаяк ця помилка була помилкою інтелектуалів більше, ніж помилкою пе
ресічної людини, то ця остання відкриває в ній підтвердження переваги доброго сен
су над розумом.

В американському університеті той, хто не був би антимаккартис- 
том, був би суворо засуджений своїми колегами (але йому нічого боя
тися за свою кар’єру). А проте, ці самі професори іноді вагаються 
публічно висловлюватися на деякі теми, наприклад, про китайський 
комунізм. Антимаккартиський конформізм цікаво комбінується з ан
тикомуністичним конформізмом. Ті, хто викриває дії сенатора, дода
дуть, що вони ненавидять комунізм не менше за нього. Майже об’єд
навшись проти маккартизму, інтелектуальна спільнота приховано 
відчуває якусь загрозу, що переслідує її сам}': частина американського 
народу, яка не довіряє експертам, чужинцям, ідеям і впізнає себе в 
пресі Гірста чи Маккорміка, вважає себе зрадженою своїми вчораш
німи керівниками й ризикує обернути свій гнів супроти професорів, 
письменників, митців, відповідальних водночас за полишення Східної 
Європи російським військам, за поразку Чан Кай-ші та за соціалізацію 
медицини.

Стурбовані хвилею антиінтелектуалізму, ці інтелектуали не менше 
непримиримі зі Сполученими Штатами. Старий континент утратив 
свій престиж: брутальність і вульгарність деяких аспектів американ
ського життя є нічим на тлі концентраційних таборів гітлерівської Ні
меччини чи Совєтського Союзу. Розквіт економіки дозволяє досягти 
мети, яку європейська лівиця розхвалювала. Експерти цілого світу 
приїжджають до Детройта шукати таємниці багатства. В ім’я яких 
європейські цінності повстають проти американської дійсності? В ім’я 
чару й культури, що їх руйнують машини й закіптюжує дим? Смуток за 
доіндустріальним порядком, справді, спонукає кілька освічених людей 
віддати перевагу французькому життю перед американським спосо
бом життя. Але яка ціна для великого числа цих виняткових успіхів? 
Чи європейці неготові також пожертвувати ними в ім’я продуктив
ності, готові ввібрати будь-яку дозу американізму, аби піднести рівень 
життя мас? Побачене зі Сполучених Штатів соціалістичне будівництво 
— пришвидшена індустріалізація під спонукою комуністичної партії, 
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що є єдиним господарем держави — здається, не позбавляє, а додає ли
ха технічної цивілізації.

Деякі інтелектуали залишаються вірними традиції антикон- 
формізму й хапаються одночасно за «Дайджест», за трести, за Мак- 
карті, за капіталізм. Антиконформізм, який не спрацьовує без певного 
конформізму, позаяк він підхоплює теми вчорашнього войовничого 
лібералізму. Американські інтелектуали перебувають за теперішніх 
часів у пошуках ворогів. Одні поборюють комунізм і все роблять до то
го, аби знайти його скрізь, інші маккартисти, зрештою останні, водно
час — комунізм і маккартизм, не рахуючи тих, хто в розпачі все зво
дить до того, щоб викривати анти-антикомунізм: усе переплелося в 
переслідуванні невірного, на якого нападали.

* * *
Велика Британія, можливо, є тією країною на Заході, яка поводила

ся зі своїми інтелектуалами найрозважливіше. Як сказав одного дня 
Д. В. Броґан з приводу Алена, «We British don’t take our intellectuals so 
seriously» — «ми інші, британці, не сприймаємо так серйозно наших 
інтелектуалів». Таким чином вдалося уникнути войовничого антиінте- 
лектуалізму, на який іноді виходить американський прагматизм та 
адміністрація, яка у Франції байдуже звертається до романів та полі
тичної громадської думки письменників, вселяє в цих останніх 
надмірне почуття їхньої важливості, схиляє їх до крайніх міркувань та 
до написання цинічних статей. Я хочу, аби інтелектуали були клерками 
XX ст.: державні справи дедалі більше підносять угору експертів, і по
милки цих останніх не виправдовують похвалу невігластва.

Щоправда, до самої Другої світової війни набір до суспільних шкіл 
та університетів був таким, що керівний клас легко асимілював но
вачків. Розкольники авторитетно висловлювалися про суспільний кон
формізм, не похитнувши його. Конфлікти інтересів між привілейова
ними не звинувачували ні конституцію, ні методи політики. Інтелекту
али виробляли вчення, які надихали на реформи, не вселяючи в натов
пи ностальгії за красивими катастрофами. Реформи цих останніх деся
тиріч відчутно збільшили число студентів і середовище, звідки вони на
бираються. Лівий інтелектуал, який систематично виступає на боці 
майбутнього проти минулого, який відчуває щось на кшталт солідар
ності з усіма революціонерами світу, панує над частиною тижневої 
преси: він ще не порвав зі своєю батьківщиною. Він не виявляє менше 
прив’язаності до Вестмінстера й парламенту, ніж консерватори. Він 
залишає за зовнішнім світом добродіяння народного фронту, якому 
протегує слабкість англійської комуністичної партії. Залюбки він ска
зав би, що сила комунізму є в кожній країні обернуто пропорційна до 
заслуг режиму.
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Отже, він віддав би данину перевазі британського суспільного ла
ду, визнав би законність комунізму у Франції, в Італії чи в Китаї й 
утвердився б добрим націоналістом так само, як і інтернаціоналістом. 
Француз мріє про це примирення за допомогою обернення на фран
цузів усіх нефранцузів у Франції. Англієць залюбки повірив би, що ніхто 
за межами щасливих островів не цілком гідний грати в крикет і брати 
участь у парламентських дебатах. Гордовита скромність, яка, либонь, 
матиме свою винагороду: освічені й визволені британцями народи, на
роди Індії в Азії, народи Золотого Берега в Африці й далі гратимуть у 
крикет і братимуть участь у парламентських дебатах.



Розділ восьмий

ІНТЕЛЕКТУАЛИ ТА ЇХНІ ІДЕОЛОГІЇ

Політичні ідеології завжди переплітаються більш чи менш зі щас
тям, з фактичними пропозиціями та з міркуваннями про цінність. Во
ни виражають якусь перспективу на світ і волю, обернену до майбут
нього. Вони не підпадають прямо під альтернативу правдивого й 
фальшивого, вони не належать також до порядку смаку й кольорів. 
Остання філософія й ієрархія переваг викликають радше діалог, ніж 
доказ чи спростування; аналіз теперішніх фактів чи випередження 
майбутніх фактів перетворюється з розгортанням історії і знання, яке 
ми черпаємо. Досвід поступово підправляє наукові побудови.

На Заході атмосфера наступного дня після Другої світової війни є 
консервативною. Якщо Совєтський Союз не видавався загрозливим, 
якщо Китай після того, як він прогнав західних загарбників, не розбу
див би привиди жовтого імперіалізму, якби атомна бомба не підтри
мувала страх, європейці та американці втішалися б здобутим миром, 
останні з гордості за свій розквіт, перші задоволені комфортабельною 
мудрістю після такого божевілля. Але суперництво триває і далі між 
двома світами. Революція піднімає зарубіжні народи на західну мен
шину. Маркс замінює Конфуція й* товариші Ґанді мріють спорудити 
величезні заводи.

Восени 1954 року, вперше після 1939-го чи радше 1951 року гарма
ти замовкли — не автомати: було б передчасно зачиняти двері храму 
Януса.

Головні факти

Сварка капіталізму й соціалізму на Заході втрачає свій емоційний 
потенціал. З того часу, як стали плутати Совєтський Союз із соціа- 
лізмом, цей останній явно не має за функцію перебирати спадщину 
капіталізму, а забезпечити також розвиток продуктивних сил. Ніщо не 
говорить про те, що він має скрізь прийти на заміну режиму приват
ної власності. Ідея про паралелізм між фазами зростання й насліду
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вання суспільних порядків відкидається подіями.. Так звані соціа
лістичні суспільства віднаходять у зміненій формі потреби, властиві 
будь-якій сучасній системі. Тут і там «кадри вирішують усе». Совєтські 
керівники стримують еквівалент зисків. Заохочення старань, заро
бітки чи премії за продуктивність нагадують практику вчорашнього 
західного капіталізму. До теперішнього часу плановики внаслідок без
грошів’я й прагнення швидко збільшити могутність країни не потур
бувалися ні про продуктивність різних інвестицій, ні про переваги спо
живачів. Вони не забаряться зазнати небезпеки відсутності збуту й ви
мог економічного розрахунку.

Постановка під питання представницьких інституцій становить 
другий головний факт нашого століття. До 1914 року те, що лівиця за
хищала понад усе, те, що незахідні люди старалися наслідувати, це бу
ли свободи: преса, загальне право голосу та дорадчі збори. Парла
мент нагадував шедевр Європи, який кадети Росії чи юні турки мріяли 
в себе відтворити.

Парламентські суспільні порядки зазнали банкрутства між двома 
війнами в більшій частині Європи. Совєтський Союз довів: плюралізм 
партій і керування за допомогою дискусії не мали ваги серед 
таємниць могутності, що їхні азійські спільноти хотіли викрасти в пе
реможців. Кризи, які в Південній Америці, на Близькому Сході, в Цен
тральній Європі паралізували функціонування демократій, викликали 
сумнів з приводу можливості експортувати британські та амери
канські звичаї. Представницька система, завершений взірець якої ста
новлять Вестмінстер і Капітолій, дають гуртам професіоналів, 
профспілкам, духовним родинам, індивідуумам право захищати свої 
інтереси, сперечатися перед і під час дії. Вона вимагає персоналу, 
здатного підтримувати поміркованість боротьби думок, керівного 
класу, свідомого своєї єдності й рішучості в разі потреби до пожертв, 
їй загрожує пристрасний запал сварок (револьверні постріли не були 
незнайомі в амфітеатрах балканських парламентів), сліпий консерва
тизм привілейованих, слабкість середніх класів.

Альтернатива політичних свобод та економічного поступу, парла
менту чи гребель, ліберальної лівиці й соціалістичної лівиці є фальши
вою альтернативою на Заході. Вона може видатися неминучою за де
яких обставин. Просування некапіталістичної країни до першого ряду 
великих потуг присвятило за допомогою успіху формулу «озахіднення 
без свободи» або ще «озахіднення супроти Заходу».

Установлена наперед гармонія між викриттям капіталізму в 
XIX ст. західним інтелектуалом та пристрастями інтелектуалів Азії й 
Африки становить третій головний факт наших часів. Марксистська 
доктрина своїми помилками так само, як і своєю частковою правдою 
повертає уявлення про те, що дипломант з Азії схильний бачити пе
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ребільшені труднощі. Великі товариства, торговельні чи промислові, 
розташовані в Малайзії, Гонконгу, в Індії схожі на капіталізм, який 
розглядав Маркс, більше, ніж на промисловість Детройта, Ковентрі 
чи Біланкура. Те, що суттю Заходу є пошук зиску, те, що релігійні місії 
і християнські вірування є камуфляжем чи почесною точкою цинічних 
інтересів, те, що, зрештою, бувши жертвою власного матеріалізму, 
Захід мусить розриватися в імперіалістичних війнах, — таке тлума
чення є пристрасне, неповне, несправедливе: воно не переконує наро
ди, що піднялися проти чужоземних господарів.

Прилучаючись до цієї ідеології, азійський інтелектуал змінює зна
чення того, що він вирішив виконати. Японські реформатори ери 
Мейжі написали конституцію, бо ця остання, як і залізниця, теле
граф, початкова освіта, наука, належала до соціальної та інтелекту
альної системи, якій Європа, здається, була зобов’язана своєю пере
вагою. Наслідуючи російський взірець промислового суспільства, на
ція, зневажена вчора Францією чи Великою Британією, сьогодні збун
тована проти цих країн, створює собі ілюзію в тому, що вона ні в чо
му не зобов’язана Заходу й навіть випереджає його на історичному 
шляху.

Неминуче — і це четвертий головний факт кон’юнктури — не на
дають великому розколу між совєтським табором і Заходом того са
мого значення в Лондоні й Бомбеї, у Вашингтоні й Токіо. Совєтський 
режим, який усуває вільну дискусію між партіями, між парламентаря
ми, між інтелектуалами, інколй між ученими, видається європейцям 
та американцям дивним, жахливим. А що він приносить з собою зосе
редження мільйонів людей у містах, гігантських заводів, культ достат
ку й комфорту, обіцянку осяйної надії, він видається, на погляд азій- 
ців, обтяженим тими самими чеснотами й тими самими вадами, що й 
західний суспільний лад (дарма, чи його наділяють додатковими чес
нотами, чи вадами).

Американці полюбляють уявляти собі, що Росія загрожує вільним 
народам і що вони захищають їх. Азійці хочуть вірити, що сварка між 
Сполученими Штатами та Совєтським Союзом не стосується їх і що 
мораль, так само як доцільність, підказує їм нейтралітет. Європейці 
воліли б віддати перевагу тлумаченню азійців: російські війська, роз
ташовані за двісті кілометрів від Райну, закликають їх до дійсності. 
Японці, китайці чи індійці не можуть не ненавидіти західний імпе
ріалізм, відкинутий з Азії, але не з Африки, так само, як можливий 
імперіалізм російського чи китайського комунізму. Європейці не мо
жуть не знати, що Совєтський Союз ще бідний, що Сполучені Штати 
вже багаті, що панування першого накидає досить примітивну техніку 
індустріалізації, що панування цих останніх виражається особливо за 
допомогою розподілу доларів.
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Ідеологічні дебати різняться від країни до країни залежно від того, 
як такий-то аспект кон’юнктури підкреслений чи невизнаний, залежно 
від кута бачення, залежно від традиції думки. Іноді дебати виражають 
проблеми, що їх нації повинні розв’язувати, іноді вони їх спотворюють 
або перетворюють, аби включити їх до схеми загальної вимоги.

Національні дебати

У Великій Британії обговорення є переважно технічним, а не ідео
логічним, бо там усвідомлюють відповідність, а не суперечливість 
цінностей. Бувши професійним економістом, можна сваритися, але не 
вбивати один одного з приводу служби безкоштовної охорони здоро
в’я, обсягу податкової системи чи статуту сталеливарних заводів.

Британці не менше пропонують те саме віяло думок, ту саму Гале
рею інтелектуалів, що й решта Європи. Головна різниця полягає в 
меті: там запитують себе про те, який вибір треба зробити, тут запи
тують себе про вибір інших. Редактори «Нью Стейтсмен енд Нейшн» 
поступилися ентузіазмом перед ідеєю співпраці між соціалістами та 
комуністами, звісно, у Франції.

Якби зовнішній світ був би такий мудрий, як Англія, велике обго
ворення там було б паралізоване ворогом. На щастя, американські 
сенатори, французькі інтелектуали й совєтські комісари запропону
ють невичерпне джерело матеріалу для диспуту. Американське обго
ворення дуже відрізняється від британського обговорення, хоч по суті 
воно аналогічне. Сполучені Штати не знають ідеологічного конфлік
ту у французькому значенні слова; там інтелектуали не пов’язані з до
ктринами чи протилежними класами й не знають таких антитез, як 
антитези стара Франція й сучасна Франція, католицизм чи вільна 
думка, капіталізм чи соціалізм. Хоч вони не бачать альтернативи су
часному суспільному ладу, британські інтелектуали не можуть уявити 
собі, як виникла б ідеологічна сварка. Неприязні до керівного класу, 
соціальної заздрості, зневаги до ієрархії вдалося уникнути чи приглу
шити їх, незважаючи на дві світові війни. Ніщо не Гарантує, що бри
танське суспільство завжди уникатиме чвар континентальних спіль
нот.

По той бік Атлантики не знаходять ні традицій, ні класів, які нада
ють якогось сенсу європейським традиціям. Аристократію й аристо
кратичний спосіб життя там було нещадно зруйновано війною за відо
кремлення. Оптимістична філософія доби Просвітництва. Рівність 
шансів для всіх, панування природи залишилися невіддільними від 
ідеї, яку американці складають собі про свою історію та свою долю. 
Релігійність моралізаторської тенденції, численність конфесій та сект 
запобігли зіткненню клерків та інтелектуалів, яке відіграло таку роль 
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у сучасній Європі. Націоналізм не розпалився боротьбою проти спад
кового ворога чи бунтом проти якогось чужоземного панування.

Вчення про рівність не було боєздатним, бо воно не наштовхува
лося ні на якусь аристократію, ні на якусь церкву. Консерватизм анг
лійського стилю не знаходив людських взаємин чи інституцій, щоб 
уберегтися проти тиску мас, духу вільного пізнання чи техніки. Тра
диція, запобігання, лібералізм об’єднувалися, позаяк стояло завдання 
підтримувати традицію Свободи. Справжня американська проблема 
полягала в тому, щоб примирити ідеї з реальним порядком, не зра
дивши перші й не віддавши в жертву останній. Діяли в стилі британ
ських консерваторів, вдаючись інколи до говірки французьких філо
софів.

Започаткувавши своє історичне існування із вченнями британських, 
нонконформістів та доби Просвітництва, Сполучені Штати не зазна
ли великого соціалістичного руху: швидкість економічної експансії, 
відкритий шанс найенергійнішим, постійне оновлення завдяки іммі
грації та неґрам цього напівпролетаріату, розпорошення мас на чис
ленні нації перешкоджають формуванню партії, схожої на німецьку 
соціал-демократію чи англійську лейбористську. Взаємини між конф
ліктами інтересів і сваркою ідей відрізняються від європейського 
зразка.

Суспільство, а не держава має своїм завданням інтегрувати но
вачків у спільноту. Вчиняючи опір суспільному ладу, ми позбавляли би 
самі себе громадянства, до якого прагнули. Соціалісти завше були 
підозрілими, бо їхні теорії, здавалося, були запозичені ззовні, особли
во в Європі, деспотизм, дурощі й вади якої засуджували. Націоналізм 
схожий більше на гордовите переконання єдиної цінності «амери
канського способу життя», ніж на оновлення всім колективом праг
нення до могутності штатів.

Формування партій, згідно з регіональними міркуваннями таких, 
як суспільних, забороняло називати одну партію лівою, а іншу — пра
вою. Партія визволення рабів була зліва, а чи захисниця штатів проти 
федеральної влади була праворуч? Партія Лінкольна, союзниця про
мислових і банківських кіл Сходу не пройшла настільки зліва направо.

Антитеза, мабуть, знову набула певного значення впродовж цих ос
танніх років з причини великої кризи та «Нової угоди». У містах, поза 
Півднем, демократична партія стала партією національних меншин, 
більшості робітників та неґрів. Добра спільнота, банківські та ділові 
кола залишалися сприятливими для республіканців. Неприязне став
лення до трестів, Уолл-стриту, впровадження соціальних законів, ре
гулювання конкуренції, підтримка, надана профспілкам, входили до 
програм і практики демократів упродовж 30-х років, більшість пере
творень, здійснених під час президентства Рузвельта, незворотні, го- 
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повним фактом чого, до речі, був незвичайний розквіт 1941 —1954 рр., 
до чого урядові заходи спричинилися лише почасти.

Цей «лібералізм» був схожий на соціалізм європейської лівиці біль
ше, ніж у будь-яку іншу добу, позаяк він мав у собі елементи, послаб
лені й американізовані, соціалізму (радше лейборизму, ніж наукового 
соціалізм^'). Так само він був вразливим. Реформи «Нової угоди» про
ходили в напрямі одержавлення і, зрештою, зраджували американсь
ку традицію.

Конфлікти економічного порядку в сьогоднішніх Сполучених Шта
тах є технічного, а не ідеологічного порядку. Республіканці, в прин
ципі налаштовані вороже до експансії федеральної держави, до гро
мадських витрат, істотно скоротили тільки бюджет національної обо
рони. Вони не зачепили соціальних законів, деякі з них поліпшили, во
ни з огидою запустили скромну програму будівництва. Вони зовсім не 
любили суспільного порядку, вантаж якого взяли на себе, так само, як 
англійські консерватори оплакують безкоштовну службу охорони здо
ров’я й надмірні податки на спадщину. Ні ті, ні ті нездатні повернути 
в протилежний бік еволюцію. У Великій Британії ділові люди та інте
лектуали не покладають вину на звершені факти. В Сполучених Шта
тах часто висловлюються так, ніби соціалізована медицина є першим 
етапом соціалізму, який погано відрізняється від комунізму, ніби суті 
американізму загрожує маніпуляція нормою інтересів чи підвищення 
числа чиновників.

Ні конфлікти між ідеологіями, що прийшли з Європи, ні боротьба 
думок про форми незаперечного суспільного порядку не є властиво 
американськими. Зате зусилля, що докладаються, аби виокремити ори
гінальні риси американської економіки стосовно європейських еко
номік, американської цивілізації на тлі виклику совєтської, беруть по
ступово гору над традиційними чварами.

Чим відрізняється американський капіталізм від британського, ні
мецького чи французького? Якою є манера, завдяки якій ефективно 
функціонує конкуренція? До якої міри економічна концентрація є 
сприятливою чи навпаки технічному поступові? Ліберали виступили 
за великі корпорації (Девід Лілієнталь). Економісти (Дж. К. Ґелбрайт) 
виробили теорію економічної конкуренції, яка передає політичну те
орію рівноваги сил. За межами лайок проти «соціалізму, що насту
пає», поза республіканцями, які мріють про суспільство вільних, 
рівноправних і відповідальних індивідуумів чи доктринерів, які нади
хають якийсь механізм цін, не сфальшований публічною владою, част
ка американської інтелігенції намагається схопити оригінальність 
рівноцінного історичного досвіду.

Світове суперництво з Совєтським Союзом накидає це усвідомлен
ня. Ворог нагадує про ідеологію: від яких ідей виступають Сполучені 
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Штати? Пропаганда не змогла дати відповідь. Американський успіх 
не узгоджується з якимсь систематичним формуванням. Пролетаріат, 
постійна революція, безкласове суспільство — «Голос Америки» сил
кується вирвати в комунізму деякі з цих священних слів, не перекону
ючи своїх слухачів. Комуністична революція є повзучою, бо вона є тво
рінням партії і насильства, американська революція не є такою, бо во
на має за передумову дію антрепренерів, розмноження приватних 
угруповань, ініціативи громадян.

Чужоземна політична боротьба думок є іншим аспектом цього 
усвідомлення. На нижньому рівні обмінюються арґументами чи ін
вективами на ті самі теми, що й у Європі: яку частку виділити військо
вим приготуванням чи економічній допомозі? Слід визнати чи ні уряд 
Мао Цзедуна? Хоча ці питання не пов’язані з тлумаченням сталінізму 
чи інтенсивністю антикомунізму, закон про «пристрасну суміш» віді
грає свою роль: ті самі люди схильні пояснювати тоталітаризм при
швидшеною індустріалізацією, рекомендувати розширений IV пункт 
вимірам планети, судитися за визнання Мао Цзедуна, викрити Мак- 
карті та маккартизм, і вони стають підозрілими в очах іншої школи, 
яка хоче заощадити кошти платника податків, вагається між ізоля
ціонізмом та ненавистю до китайського комунізму і ніколи не задово
лена заходами безпеки.

Мабуть, пристрасні обговорення, з яких те, що наслідує заклик ге
нерала Макартура, було найбільш знаменитим, позначають етапи 
політичного виховання. Вперше Сполучені Штати зазнають долі, яка 
була долею європейських країн впродовж цілих століть: вони співісну
ють з ворогом, загрозу якого вони відчувають щоденно. Проти мо
ралістів, готових до христового походу, проти військових, які проголо
шують, що нема заступника в перемозі, президент і державний секре
тар схвалили в Кореї компроміс, моральна вага й дипломатичні 
наслідки якого були однаково важливі.

Відмова від перемоги поривала зі стратегією двох світових війн: 
вона означала своєрідний перехід до реалізму. Велися переговори з 
агресором замість того, щоб його карати. Залюбки ізольовані від 
світової політичної водоверті в останньому столітті, Сполучені Шта
ти змогли, присвятити себе поцінуванню своєї території, не турбую
чись про те, що вони становили собою серед націй світу. Велика рес
публіка усвідомила водночас свою потугу й межі своєї могутності. 
Приречена на світову роль, вона відкриває свою особливість. Плю
ралістична й емпірична філософія міжнародної політики могла б бу
ти завершенням свідомого вивчення.

Велика суперечка французьких інтелектуалів має також комунізм 
за мету, але в зовсім іншому стилі. Хоч і є велика комуністична партія 
у Франції, сталінські інтелектуали не вступають у справжні дебати зі 
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своїми побратимами некомуністами. Фізики, хіміки, медики ко
муністичних тенденцій чи переконань не володіють ні лабораторіями, 
ні методами, які були б їм властивими; тільки в партійних журналах 
вони зовсім ігнорують діалектичний матеріалізм1. Фахівці з гумані
тарних наук, за якимсь невеликим винятком, більше цим не клопо
чуться. Щодо професорів Сорбонни, які, не записавшись до партії, 
підписують петиції проти озброєння Німеччини чи бактеріологічної 
війни, пишуть книги про чесноту, небуття чи екзистенціалізм, які не 
дуже різнилися б, якби Сталіна ніколи не існувало. Хоч би що там ка
зали, комунізм ставить у Франції проблему політичну, а не духовну.

1 Це не означає: а) що інтелектуали-комуністи не намагаються створювати осе
редки; б) що в спеціальностях, які заторкують предмет їхньої віри, вони виявляють
ся об’єктивними: комуністичні книжки з географії про Совєтський Союз стримано 
орієнтовані, але орієнтовані за допомогою їхніх уподобань, а не за допомогою 
діалектичного матеріалізму.

Французька спільнота страждає на сповільнення економічного по
ступу. Лихо, яке стільки разів викривали праві й ліві економісти, вика
зує себе чергуваннями інфляції та стагнації, виживанням анахронічних 
підприємств, розпорошенням виробничого апарату, слабкою продук
тивністю значної частини сільського господарства. Ця криза, розшире
на помилками періоду 1930—1938 рр. та Другою світовою війною, бу
ла приготовлена зниженням народжуваності й сільськогосподарським 
протекціонізмом, запровадженим з кінця минулого століття. Уже де
сять років вона перебуває на шляху подолання.

Економічну структуру й суспільний порядок не любив ніхто. Мож
на покласти вину за це на буржуазію, якщо вважати, що буржуазія є 
керівним класом. Але постільки, поскільки керівники трестів, полі
тичні діячі, прості виборці захотіли заходів, які поволі загальмували б 
експансію. Французи гуртом віддали перевагу дозвіллю піднесення 
рівня життя, державним субсидіям і асигнуванням перед суворістю 
конкуренції.

Капіталіст переважно до 1914 року був власником нерухомості чи 
землі: опісля з ним обходилися набагато гірше, ніж з будь-якою іншою 
соціальною категорією. Доходи капіталу — рухомі цінності чи земель
ний і нерухомий капітал — сьогодні у Франції становить нижче про
центне відношення до національного доходу, ніж у будь-якій іншій 
країні Заходу (менше 5 процентів), «Грошові потуги», буряківники чи 
інші, здійснюють нестримний тиск на суспільну владу, щоб захистити 
свої інтереси. 40-годинний закон був також мальтузіанським заходом. 
Жоден уряд не був більше мальтузіанським, ніж уряд Народного 
фронту.

Дебати з приводу ставлення до комуністів всередині країни зовсім 
відрізняються від дебатів про ставлення до совєтського табору. Екс
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перти, охочі до експансії, запитують себе, чи більшість правиці або 
центру була б здатна просувати вперед економічний поступ. Освічені 
люди підхоплюють з різних причин аргументи експертів: тільки біль
шість лівиці становлять, на їхню думку, Гарантії від царства грошей і 
за політику миру. Всі європейські країни мають своїх прихильників, 
нейтралів, супротивників Атлантичного пакту чи НАТО. Французи 
виробили з неабиякою хитрістю різні можливі концепції, бо вони 
більше за британців та американців мають потяг до ідейних дискусій 
(навіть чи особливо без практичного значення).

Такі дискусії, очевидячки, менш стерильні, ніж вони видаються. Ко
муністи раз і назавжди припустили, що два табори затівають війну, до 
завершення якої соціалістичний табір прийде сам. Некомуністи не по
винні схвалювати таке бачення світу, навіть з інверсією цінностей. 
Відкидаючи догматизм, вони не згоджуються ні з тим, щоб Захід був 
адекватно визначений приватною власністю, прагненням зиску, чи 
представницьких інституцій, ні з тим, що совєтський світ, назавжди 
позначений сталінізмом, є нездатним зробити з власної волі тлума
чення, яке стерпіло б поступове примирення. Комуніст хоче, аби со- 
вєтська стратегія відповідала уявленню, що його дає вчення, призна
чене для вульгарного вжитку. Антикомуніст хоче, аби вона відповіда
ла езотеричній доктрині (неспокутна війна...). Історія рідко такою 
мірою логічна. Дійсність міститься чи міститиметься десь між вульгар
ним та езотеричним сенсами; стратегія світової перемоги здатна при
хистити задню думку керівників, не диктуючи їхньої ефективної по
ведінки.

Ці два обговорення, економічне й дипломатичне, інтелектуалам 
подобається вести ідеологічними термінами. Найліпший спосіб при
швидшити економічний поступ, парламентське поєднання, здатне 
сприяти експансії, не дозволяючи повторення «празького удару», заці
кавлює французів, а не людство. Спекуляції на зарубіжній політиці, 
яка не була б ні політикою сателітів Совєтського Союзу, ні політикою 
партнерів по Атлантичному пакту, не залишаться без наслідків, якщо 
вони паралізують французьку дипломатію, але вони не матимуть 
світового значення. Звикши говорити за всіх людей, сповнені често
любства за якусь роль відповідальності за планету, французькі інте
лектуали ухитряються приховувати провінціалізм своєї боротьби ду
мок під рештками філософій історії минулого століття. Комуніст, 
схвалюючи марксистські пророцтва на користь комуністичної партії, 
революціонери, роблячи ті самі пророцтва, формалізовані під гіпоте
тичний вигляд, так само домагаються успіху, уникаючи вузькості нації 

> другого порядку. Замість поставити розважливе питання, що робити, 
коли робітники великим числом голосують за комуністичну партію в 
країні, що є географічно й духовно всередині західного табору, вони 
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розмірковують про революційне покликання пролетаріату, омріяного 
Марксом, вони ставлять міфічну рівність між пролетаріатом і кому
ністичною партією.

У якомусь сенсі це французьке обговорення зберігає взірцеве зна
чення. Франція не була творцем ні політичних інституцій (особисті 
свободи, дорадчі збори), ні економічних інституцій, характерних для 
сучасного світу. Але вона виробила й поширила типові ідеології євро
пейської лівиці: рівність людей, свобода громадян, наука й вільне на
вчання, революція й поступ, незалежність націй, історичний опти
мізм. Два «велетні» претендують однаковою мірою бути спадкоємця
ми цих ідеологій. Європейські інтелектуали не визнають себе у складі 
ні одного, ні іншого. Чи повинні вони схилятись до Совєтського Сою
зу, підхоплюючи теми марксистського пророцтва, чи до Сполучених 
Штатів, незважаючи на всі пошанування до духовного плюралізму? 
Чи відкинути теперішнє досягнення технічної цивілізації в тій чи тій 
формі? Інтелектуали Франції не самі формулюють ці запитання в усіх 
країнах, де зневажається національні нахили і які зберігають нос
тальгію по аристократичних цінностях, інші інтелектуали стають лу
ною перших.

Мистецтвом британських інтелектуалів є перетворення на технічні 
терміни часто ідеологічні конфлікти, мистецтвом американських ін
телектуалів — перетворення на моральні чвари боротьбу думок, яка 
стосується радше засобів, аніж цілей, мистецтвом французьких інте
лектуалів — ігнорування й часто-густо ускладнення проблеми, влас
тиві нації з гордовитої волі думати за все людство.

Японські інтелектуали й французький взірець

Інтелектуали страждають на своє безсилля змінювати плин подій, 
але вони не визнають свого впливу. Одне слово, політичні діячі — це 
послідовники професорів чи письменників. Доктринер лібералізму 
помиляється, пояснюючи поступ соціалізму за допомогою поширення 
фальшивих ідей. Цілком безперечно, що теорії, які викладаються в 
університетах, стають через кілька років очевидностями, котрі сприй
мають адміністратори чи міністри. Фінансові інспектори, що є кейн- 
сіанські 1955 року, не відмовлялися бути такими 1935 року. Ідеології 
освічених людей у такій країні, як Франція, утворюють також спосіб 
думати, властивий заправилам.

У незахідних країнах роль інтелектуалів у найширшому сенсі цього 
слова ще більша. У Росії та Китаї, не в Англії чи Німеччині, малочи- 
сельні партії, що набирають своїх членів серед дипломантів, схилили 
долю народів і, ставши господарями країни, накинули офіційну істину. 
В Азії чи Африці дипломанти перебирають сьогодні на себе керів
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ництво революційними рухами чи державами, які щойно здобули не
залежність.

Роль азійських інтелектуалів, їхню схильність до марксизму часто 
можна було пояснити. Ми нагадаємо кількома словами головне. Про- 
ґресистські ідеї, що їх запозичають викладачі й студенти в університе
тах Заходу, тяжіють «відчужити» молодого інтелектуала від традицій
них суспільств і налаштувати їх проти європейського панування. Це 
панування обертається на поглум над демократичними принципами, 
ці суспільства, майже завжди ієрархічні й нерівноправні, виправдані 
віруваннями, що дух вільного обговорення не шанується, видаються 
ганебним оптимізмові, на який надихає раціоналістична філософія. 
Приклад російської революції та західні письменники зробили попу
лярними соціалістичні ідеї. Так само марксизм Леніна, що його за-' 
своїли комуністи, наголошує не експлуатації світу європейцями. Дар
ма, що аналізи Леніна зобов’язані так само буржуазним соціологам, 
критикам імперіалізму, як Гобсон самому Марксу.

Які обставини поза цим загальним становищем визначають у кож
ному випадку зміст і стиль обговорення? Візьмімо насамперед при
клад Японії, де інтелектуали (особливо у вузькому сенсі письменників 
та митців) нібито дотримуються французького взірця. Вони схиля
ються здебільшого до лівиці, більш-менш близької до комунізму, не 
переступаючи порога. Так само, як у Франції, уряд практикує тісний 
союз зі Сполученими Штатами, чого рішуче не схвалює більшість 
освічених людей.

Аналогії негайно впадають в око. В Японії також інтелектуали по
чуваються ображеними, що їхня країна утримується й захищається 
Сполученими Штатами. Японія вчора була ворогом, Франція — союз
ницею протектора, але це інше минуле не усуває подобу теперішньо
го становища. Ні та, ні друга не бачать на обрії якоїсь перспективи ча
сової величі. З тих пір, коли Китай, об’єднаний сильним урядом, роз
будовує свою промислову кар’єру, Японія приречена на підпорядкова
не становище чи то всередині морської системи Сполучених Штатів, 
чи то всередині континентальної китайсько-російської системи. Коли 
припустити, що ця остання розпадеться, Японія не здобуде шансу на 
перемогу, навіть на можливість маневру в дипломатії рівноваги між 
багатьма Грандами. Так само Франція, хоч вона інтегрується чи ні в 
Західну Європу, залишається здатного утримувати почесне місце на 
світовій сцені. За своїми обсягами та своїми ресурсами вона виключе
на з першого ранґу.

Японія не почувається пов’язаною з тими, кого відокремлює її аме
риканський союз, чужий для тих, кого Японію зближує протистояння 
двох блоків. Явище виказує себе зовсім інакше тут і там, схожість за 
своєю глибиною не є менш приголомшливою. Франція вагається в пи
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танні з’єднання з Німеччиною, навіть зменшеною наполовину, почу
вати себе ворогом Росії, навіть комуністичної. Японія не сприйма
ється жодною з антикомуністичних країн Азії — ні Південною Кореєю 
й Філіппінами, що цілковито приєдналися до справи Сполучених 
Штатів, ні Індонезією чи Бірмою, незалежними, нейтральними й «лі
вацькими». Хоча вона була ворогом Китаю, Японія відчуває абсурд
ність існування бамбукової завіси між двома великими цивілізаціями 
північної Азії. Опір Совєтському Союзу нібито є єдиним аспектом те
перішньої політики, підтриманим і виправданим національним по
чуттям.

Економічно становище Японії представляє бодай деякі спільні ри
си з економікою Франції. Відмінності очевидні: населення чотирьох 
островів перевершило оптимум могутності, так само як і оптимум до
бробуту. Шістдесят мільйонів жителів нібито добувають своє харчу
вання із землі й імпортують лише сировину для промисловості. Засе
лена дев’яносто мільйонами жителів, країна мусить вибирати між до
рогими інвестиціями, аби ще підвищити врожаї та імпортом п’ятої 
частини рису, що споживається. Франція перебуває далеко нижче за 
оптимум могутності й доброжитку, незважаючи на збільшення наро
джуваності. Дохід на душу населення, рівень життя набагато нижчі від 
того, якими вони є у Франції (професор Токійського університету отри
мував від 25 000 до ЗО 000 єн на місяць 1953 року чи за обмінним кур
сом у три-чотири рази менше, ніж його колега в Парижі).

Якщо врахувати відстань між Європою та Азією, становище Японії 
можна порівняти зі становищем Франції. Тут і там інтелектуали не 
отримують оклади відповідно до своїх запитів. Тут і там сучасні заво
ди нагадують майстерні радше ремісницького, ніж промислового ха
рактеру. Опозиціонери викривають керівників трестів (більш реаль
них у Японії, ніж у Франції), вони забувають, що порох карликових 
підприємств іноді шкідливіший для виробництва, ніж зосередження 
економічної влади в кількох руках.

Японія зазнала ще менше, ніж Франція, справжнього капіталізму, 
протестантського стилю, вільної конкуренції, набору найздібніших за 
критерієм успіху. Держава взяла вирішальну участь в індустріалізації, 
вона довірила чи передала корпорації великим родинам. Керування 
пройшло за громадську службу, його монополізували «феодали». 
Марксистське викриття капіталістів, цих баронів новітньої ери, там 
легко отримують аудієнцію. Хоча японське суспільство зовсім не є 
стагнаційним, хоч економіка там динамічна, обставини створили дис
пропорцію між тим, чого чекають інтелектуали від нації, і тим, що ця 
остання може їм принести, що ми спостерігаємо в сучасній Франції.

Японська культура переважно літературна й мистецька. Інтелекту
али вживають демократичний жарґон і щиро вважають, що вони 
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пов’язані одночасно з ліберальними й соціальними ідеями. Либонь, у 
глибині душі вони ставлять вище за все мистецтво жити й красу? На 
словах вони перебувають у американському капіталізмі, насправді ж 
відкидають безлад американського стилю, вульґарність масової куль
тури. Традиційні цінності належали до шляхетної моралі, яку можна 
порівняти з мораллю з епосу середньовічної Європи: сенс зобов’язань, 
лояльне ставлення до старшого, підпорядкування почуттів моралі. 
Найчастішими темами літературних творів є конфлікти між обов’яз
ками чи між коханням і обов’язком. Щоденне життя стилізоване до
стеменними правилами, які усувають довільність і підпорядковують 
кожного пошані суспільного порядку. Загарбник спокушає простих, він 
зіштовхує делікатних своєю перепусткою — очевидною рівністю у люд
ських взаєминах. Японській турботі надати кожній миті, кожній квітці, 
кожній страві незамінимої краси протистоїть американська турбота 
про дієвість. Почуття, що American way of life1 разом з «Рідерсом дайд
жестом», розвагами для всіх, галаслива реклама винна в агресії проти 
найвищих форм культури також поширена серед інтелектуалів у 
Японії, як у Франції (хоча перші виказують її, можливо, менш виразно, 
ніж другі). В обох випадках запозичення в американських інституцій 
спотворюють зразки: токійські комікси перевершують у грубості дет- 
ройтські комікси. Водночас з’являються вагання послатися на аргу
мент культури, котрий озвався б якимось реакційним відлунням. Во
ліють приписати будь-яке зло «капіталізмові».

1 Американський спосіб життя (англ.).

Саме в цьому, либонь, полягає глибокий мотив спільної поведінки 
японських і французьких інтелектуалів. Ті й ті вписуються в систему 
проґресистської думки, вони викривають феодалів, мріють про інвес
тиції, про рівень життя, про раціоналізацію. Насправді ж відкидають 
американізм не з причини Маккарті чи капіталістів, а тому, що вони 
зневажені американською могутністю і відчувають, що культурним 
цінностям загрожують маси, яким, однак, вони мусять в ім’я своєї іде
ології бажати просування вперед.

Відтепер так само вловлюють глибокі відмінності між станови
щем японської інтелігенції та становищем французької інтелігенції. 
Позитивна наука, індустріальна техніка, раціоналізація, банки й кре
дит, інституції сучасної економіки не менш місцеві у Франції, ніж у 
Сполучених Штатах. Мабуть, відстань між двома різновидами, фран
цузьким та американським, промислового суспільства куди більша, 
ніж між двома європейськими різновидами у Франції та Німеччині 
або Франції та Великій Британії. Ні автомобільні заводи, ні представ
ницькі інституції, ні робітничі профспілки, ні організація праці не по
значають розриву з національними традиціями. Нема потреби припу
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скати метафізику, згідно з якою кожна культура становила б якусь 
єдність, даровану єдиній долі, щоб упізнати, що ніщо у вчорашній 
Японії не оголошувало парламент, фотографічні апарати чи принци
пи 1789 року.

Токійські інтелектуали, що засумували по Монпарнасу чи Сен-Жер- 
мен-де-Пре, можуть розгорнути ті самі політико-економічні ідеології, 
що й французька інтелігенція. Ці ідеології там поширюються в зовсім 
іншому середовищі, вони належать західній цивілізації, яка вже ціле 
століття роз’їдає споруду історичної Японії.

Більшість культур розвинулися не в спосіб монади Лейбніца, за 
своїм законом, нічого не отримуючи, ні віддаючи, а навпаки, примно
жуючи запозичення й перетворюючи запозичені ідеї, звичаї, віруван
ня. Японська культура отримала релігію, що походила з Індії, яка 
пройшла через Іран і Китай, вона почерпнула в Китаї свою систему 
письма і первісні форми архітектури, скульптури й живопису: на всі ці 
запозичення вона наклала відбиток свого генія. Реформатори ери 
Мейжі спробували вирвати в Заходу все, на їхню думку, конче потріб
не для військової могутності, що була умовою незалежності. Вони 
зрозуміли, що військова потуга не вимагала тільки гармат і дис
ципліни, а певної суспільної системи; вони запровадили законодавст
во західного типу, університети, наукове дослідження. Водночас вони 
силкувалися відновити культ імператора, дух вікових звичаїв. Це 
поєднання було нестабільне, як будуть такими впродовж століть всі 
поєднання промислового суспільства, що прийшло із Заходу, й азійські 
вірування. Воно не дозволило спорудити якусь велику потугу і, може, 
протривало б довго без пригоди в перемогах та катастрофі.

Американська окупація посилила західний вплив, послабила тра
диції. Мораль, що мало відрізнялася від релігії, була пов’язана впро
довж імперського панування з патріотичним збудженням, з роллю 
шляхти даїмонів та самураїв в оновленні країни. Військові втратили 
обличчя, колишній керівний клас згорнувся довкола закону про пере
можця, імператор пішов вітати генерала Макартура і поводиться 
відтоді як конституційний монарх. Накинуті окупантами реформи, 
приклад варварів вдарили по вікових звичаях. Товариськість, яку аме
риканці виказують щодня, започатковує пошану до старших і до 
влади.

Тимчасово інтелектуали видаються поділеними всередині самих 
себе між успадкованою та запозиченою культурами. Вони не залуча
ються ні до тієї, ні до тієї з чистою душею. Парламентські інституції, 
що їх реформатори Мейжі запровадили, не заторкнувши авторитарні 
принципи конституції, працюють важко, позбавлені престижу та по

1 Японська лірична драма. {Прим, перекладача.)
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ширення впливу. Сила консервативних партій полягає в селах. Жителі 
міст, наполовину викорінені, голосують переважно за соціалістичні 
партії. Політика західного стилю така ж, як і музика, театр, літерату
ра, спорт. Величезні юрми присутні на бейсбольних матчах, штовха
ються в концертних залах. П’єси Но1 стають допитливими речами для 
ерудитів. Буддаїзм і шинтоїзм не приносять якогось предмета віри 
більшості інтелектуалів.

1 Може, це твердження занадто гостре. Французька література справляла з кінця 
останнього століття вплив на японську літературу. Письменники обмежили мис
тецький стиль французів, перш як наслідувати їхню політичну’ поведінку.

Чи ці інтелектуали залучаться до комунізму? Я відповів би радше 
негативно на найближче майбутнє. Японська інтеліґенція, мабуть, не 
приєднається до комунізму, принаймні якщо Китай не запропонує йо
го поліпшений варіант. Якщо події — вічний розпад, зрослі труднощі 
економічного порядку, неминуча прив’язаність до совєтської Азії — 
сприятимуть перемозі комуністичної партії, інтеліґенція зовсім не 
протистоятиме духовному опорові. Комунізм при владі не мав би ні 
рятівної релігії, ні тимчасової церковної сили. Під прикриттям порож
нечі, залишеної вичерпанням колишнього порядку він мав би тільки 
запровадити нову ієрархію, утверджену новими віруваннями.

Індія і британський вплив

Спосіб думки японських інтелектуалів був тільки слабкою мірою 
сформований французьким впливом1. Цей останній відбувся, бо ста
новище, комплекси й суперечності обох інтелігенцій були почасти од
наковими. Японці читають Андре Жіда й Жана-Поля Сартра з тією 
самою пристрастю. Вони почуваються виправданими в своєму про
гресизмі думками цього останнього, анітрохи похитнутими «Повер
ненням з СРСР» першого.

Такого не було в азійських країнах, якими керували британці і які 
здобули незалежність наступного дня після Другої світової війни. — 
Індії чи Бірмі. Там інтелектуали також здебільшого прогресивні, але 
вони не комуністи, на словах більше схильні до антиімперіалізму, ніж 
до антикомунізму, в глибині душі більше стурбовані планами Мао 
Цзедуна, ніж планами президента Ейзенгавера.

Три чинники з цього погляду мені видаються визначальними: наці
ональна форма впливу Заходу, ставлення до релігії та минулого, від
носна сила ліберальних і соціалістичних переконань.

Ніщо не зачаровує більше мандрівця, як національність інституцій, 
що приїхали з Європи чи Америки, що йому трапляються в Токіо, Гон
конгу, Сайґоні чи Калькутті. Японія, яка не зазнала до 1945 року іно
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земного панування, послала своїх юристів, письменників, державних 
діячів, філософів до різних країн. Більшість японських професорів го
ворять якоюсь чужоземною мовою, не завжди тією самою. Західні ре
сторани в Токіо французькі, німецькі, англійські чи американські, 
політичні інституції чи наукові школи час від часу мають на собі відби
ток Франції, Німеччини, Великої Британії чи Сполучених Штатів. Ні
чого подібного нема в Індії, де Захід відомий у єдиній версії, що її про
понує британська культура. Інтелектуали, котрі перебувають під 
впливом Англії, реагують інакше на політику, ніж інтелектуали, що 
були підпорядковані французькому чи американському впливу.

Французький вплив збільшує число революціонерів. Культ револю
ції, схильність до величної абстракції, ідеологічне уподобання і бай
дужість до неприємної дійсності, які керують долею гуртів, є чеснота
ми чи заразними вадами. Інтелектуали, котрі звикли до цієї атмосфе
ри, часто є водночас французами й націоналістами. Наша культура по
силює нетерплячість, що народжується з контрасту між тим, що є, і 
тим, що повинно бути, між обсягом амбіцій та консерватизму звичаїв, 
вона навіть ладна підпорядковуватися суворій дисципліні в ім’я край
ньої свободи.

Іншими шляхами американський вплив ризикує досягти тих самих 
наслідків. Він не вчить, що «нема ворогів ліворуч» чи капіталізм зло 
саме собою, а поширює безмежний оптимізм, знецінює минуле й спо
нукає виробляти інституції, самі в собі позбавлені гуртової єдності.

Сполучені Штати видаються сьогодні за захисника реакції проти 
комунізму. Потреби, добре чи погано витлумачені, в холодній війні 
іноді їх відкидали на протилежну лінію оборони з покликанням, яке, 
за тлумаченням самих американців, висловлюється в знаменитій 
формулі «уряд народу, з народу, для народу». Всі традиційні суспіль
ства, засновані на нерівності та ієрархії, приречені цим гаслом, яке 
довіряє людям, а не владі, вчить поділяти владу, зміцнювати проф
спілки, місцеву чи провінційну адміністрацію. (В Японії окупаційна 
влада дійшла до того, що усунула державну поліцію.)

Американський вплив не зміг поширити те, що на батьківщині по
ходження послабило державу, силу професійних угруповань, відсут
ність релігійної єдності, сумісних з могутністю, розквіт, згуртованість 
колективу: майже одностайне вростання в американську батьківщину, 
громадянський сенс індивідуума, пошана особистих прав, не догма
тична релігійність, поєднана з якимсь прагматизмом, відкинута аж до 
культу ефективності. За браком цих вірувань чи цих позицій оптимізм 
Просвітництва, який проголошує рівність людей і право на щастя, 
створює ту саму порожнечу в індивідуальній душі, що й у суспільстві, 
штовхає до комунізму, проти американського способу життя, а не в 
продовження французької ідеології.
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Британське виховання, менш ідеологічне, ніж французьке, менш 
оптимістичне, ніж американське, не відчужує інтелектуала такою са
мою мірою. Воно створює звичаї радше, ніж виробляє доктрини, воно 
породжує бажання наслідувати практику, ніж відтворювати якусь 
говірку. Адміністратор Великої Британії хотів би, щоб парламент у 
Нью-Делі був схожий на парламент у Вестмінстері. Я не гадаю, що бо
дай один інтелектуал з Індокитаю міг би мріяти про збори, подібні на 
збори з Палацу Бурбонів. Учні британців наслідують дійсність, учні 
французів рівняються на ідеологію Заходу. Дійсність завше консерва- 
тивніша, ніж ідеологія.

У Цейлоні, у Бірмі, в Індії ті, хто взяв на себе відповідальність за 
незалежні держави, сповнені почуття законності, вони віддають пе
ревагу прогресивним методам, чинять опір вояччині, відкидають 
насильство. Часто кажуть, що буддизм відвертає інтелектуалів від 
комунізму: ця думка в такій формі вимагає підтвердження. Інші об
ставини поза схожістю чи духовною відразою визначають плин 
політичної історії в Азії XX ст. То правда, що комунізм вабить — 
тим більше, що Божий трон порожній. Коли інтелектуал не почуває 
себе прив’язаним ні до спільноти, ні до релігії своїх батьків, він про
сить у прогресивних ідеологій заповнити всю його душу. Головна 
різниця між прогресивністю учня Г. Ласкі чи Б. Расселом і комуніз
мом учня Леніна стосується менше змісту, ніж стилю ідеологій та 
зчеплення. Саме догматизм вчення і безумовний зв’язок борців ста
новлять оригінальність комунізму, нижчу в інтелектуальному плані, 
за версії, відкриті й ліберальні, прогресивних ідеологій і вищою, 
либонь, для того, хто прагне віри. Інтелектуал, який не почуває се
бе з чимось пов’язаним, не задовольняється громадськими думка
ми, він хоче певності, якоїсь системи. Революція приносить йому 
його опій.

Керівники Бірми, залишаючись буддистами, відважно боролися 
проти комунізму, хоча вони прилучилися до проґресистської концеп
ції. В такій іншій буддистській країні інтелектуали великим числом 
прилучаються до комунізму: спокуса комунізму залежить менше від 
змісту колишнього вірування, ніж від викорінення. Залежно від того, 
чи західний вплив спонукає відкинути чи очистити національну релі
гію, інтелектуал почувається відкритим для фанатизму чи, навпаки, 
схильним засвоїти проґресистські ідеї в релігійних рамках, успадкова
них від традиції чи запозичені із Заходу.

Індійська держава, яка пропорційно налічує найбільше комуністич
них виборців, є державою, де число християн, місій, тих, хто вміє чи
тати й писати, найвище. Песиміст наполягає, що умови селянина такі, 
що цей останній буде доведений до стану бунту, тільки-но він проки
неться з прадідівського сну. Розбуджуючи його, місіонер всупереч своїй 
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волі віддає його, обеззброєного, пропагандистам нової віри. Інші спо
стерігачі припускають, що між такою історичною релігією, як христи
янство, й такою релігією історії, як комунізм, схожість пояснює зараз
ливість. Той, хто порвав з індуїзмом і пристав до божества Христос у 
чеканні кінця світу, буде більше вразливий для пророцтва християнсь
кої єресі, ніж парафіянин переважно аристократичної церкви чи якоїсь 
космічної догми.

Може, головним чинником є розрив між індивідуумом та середо
вищем, агентом якого є прозелітизм релігії, що прийшла іззовні. Учні 

, християнської школи, часто ті самі, що були охрещені, відірвані від 
індуїзму, невдало інтегровані в західний світ, більше не мають сталої 
точки зору, не володіють прозірливістю. Вони прогресисти в царині 
економіки чи політики, хоч їхні ідеї не мають певного підґрунтя. Ко
мунізм ставить їхні ймовірні й розпорошені думки в певну систему, 
що задовольняє розум, піддаючи сумніву, він накидає їм певну дис
ципліну. Дисципліна, яка ставить на місце інтелектуала, переконано
го в чеснотах свободи дугу, але поставить спантеличених у рамки, 
яких вони підсвідомо прагнуть.

Сила чи слабкість лібералізму пояснює також число чи якість при
хильників до комунізму. Суть західної культури, принцип її перемог, 
вогнище її випромінювання — це свобода. Не загальне виборче пра
во, запізніла й суперечлива інституція політичного порядку, не парла
ментські бої, процедура уряду громадської думки, а свобода дослі
дження й критики, що поступово перемагає, двоякість світської і ду
ховної влади якої, обмеження державної влади, автономія універси
тетів були історичними умовами.

Ніколи не будучи продовженням буржуазного лібералізму, кому
нізм є поверненням назад. Важко вдаватиметься переконувати в бре
хні чи принаймні переконувати прогресивних інтелектуалів в обмані, 
бо будь-яке інституційне тлумачення демократичного ідеалу є зра
дою. Немає народного уряду з народу: демонстрація того, що вибори 
й плюралізм партій є менш недосконалим тлумаченням народного су
веренітету, ніж єдина партія, може видатися такою очевидною деко
му, готового для невизначених суперечок.

Сумнів зникає, тільки-но починаєш розглядати цінності, які визна
чають Захід, пошану до осіб і свободу дослідження. Дипломанти, що 
вийшли із західних університетів, набули потяг до цієї свободи. Що
правда, європейці часто порушували за межами Європи свої власні 
принципи; вони зробили підозрілими свою захисну промову на ко
ристь демократії, свою звинувачувальну промову проти сов’єтизму. 
Попри все, престиж цих цінностей є такий, що комуністи наважують
ся зневажати їх, тільки рекламуючи самих себе. Саме в ім’я якогось 
псевдораціоналізму комуністи поширюють нову ортодоксію. Інтелек
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туал, який знайшов внутрішню рівновагу в становищі, що відповідає 
розумові, відмовляється від догми.

Може, він, незважаючи на свою відразу, скінчить тим, що згодить
ся зі всім, якщо досвід покаже поразку ліберальних методів у політиці 
чи в економіці. Жодна європейська країна не пройшла фазу еко
номічного розвитку, яку переживають нині Індія та Китай за режиму 
представницького й демократичного водночас. Ніде впродовж бага
тьох років, де населення зростало масово, де заводи виростали в пе
редмістях, де прокладали залізниці, не поєднували особисті свободи, 
загальне виборче право й парламент. Люди знали цезаризм — загаль
не виборче право з абсолютною владою єдиної особи; знали парла
ментські суспільні порядки, але право голосу було часткове й збори 
були аристократичні, знали конституційні монархії. Контакт цивілі
зацій викликав таку спробу, яка була в Індії: демократична й парла
ментська республіка, що силкується поєднати загальне виборче право, 
панування закону й п’ятирічні плани.

Труднощі впадають в око. Демократичний суспільний лад у нашу 
добу застосовує свободу слова для всіх коаліційних інтересів, проф
спілкових чи партійних, він забороняє керівникам видавати свавільні 
ухвали. В Європі представницькі інституції мали своїм завданням об
межувати або заміняти монархії, вони брали естафету сильної влади. 
В Азії вони беруть естафету в абсолютної влади, колоніальної чи ім
перської, але падіння останньої відкрило порожнечу, яку республіка 
Індія чи республіка Індонезія повинні заповнити. Рідко вдавалося збу
дувати державу, спираючись на норми ліберальної демократії.

Економічне завдання, яке лежить у Азії на урядах дипломантів, так 
само важке. Еліти незалежних націй схвалюють майже одностайно 
безумовну вимогу експансії, що означає ще більшу індустріалізацію, 
ніж збільшення харчових ресурсів. Вони запозичили в європейської 
лівиці прихильність до соціалістичних технічних засобів. Ці останні 
іноді узгоджені зі становищем: було би помилкою розраховувати на 
приватне підприємство в країні, де нема підприємців, де багаті задо
вольняються витратними витратами. Але було б не меншою помил
кою покладатися на якесь планування за відсутності статистики та 

. компетентних службовців, перелічувати добродійства, спричинені ба
гатством доларів, якщо уряди нездатні розпочати будівництво, яке 
поглинало би запропоновані капітали.

В Азії, як у Франції, інтелектуали схильні зіштовхувати ідеології із 
загальною претензією, приватне підприємство проти суспільного під
приємства, ринкові механізми проти планів замість конкретно 
аналізувати національні середовища, щоб уточнити, якою мірою той 
чи той метод відповідає обставинам. Так само, як наслідування ни
нішнього англійського парламентського суспільного ладу не прино
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сить Індонезії чи Індії Гарантії ефективної демократії, перенесення 
практики американського капіталізму чи лейборизму не відповідає 
вимогам економічного розвитку в так званих країнах, що розвивають
ся. Хоч би якими були їхні запозичення ззовні, народи повинні самі ви
кувати своє майбутнє.

Якась загальна теорія взяла би за відправну точку ідею про фази 
економічного зростання. Маркс намагався пов’язати з послідовністю 
цих фаз перетворення суспільних порядків. На жаль, він накинув схе
му, навіяну відомими фактами в його добу й викритими подальшою 
історією. Соціалістична техніка в тому сенсі, якого комуністи надають 
цьому терміну, більше не є необхідною умовою зрілості, як вона не є 
конче потрібною в пришвидшеній індустріалізації.

Теорія, яка не накидала би в жодній фазі особливу техніку, показа
ла б, якими є в кожну добу проблеми, що їх треба розв’язати. Вона за
лишала широке місце для боротьби думок, настільки прагнення інте
лектуала в XX ст. є погано сумісними з умовами крф'н, які тільки-но 
здобули незалежність і ще не вийшли з убогості.

Інтелектуали залишилися б прогресивними і далі не бачили б іншої 
альтернативи, крім демократичних і насильницьких методів. Але во
ни більше не плутали б лейборизм у Великій Британії, де річний доход 
на душу населення перевищує на сімсот міжнародних одиниць, із за
стосуванням тієї самої філософії на індійських теренах. Служба безко
штовної охорони здоров’я навіть немислима в Індії. Якесь забезпечен
ня проти безробіття віддало би там в жертву сильних слабким і май
бутнє теперішньому. Бідні суспільства не можуть підпорядкувати тур
боту про виробництво турботі про якийсь рівномірний розподіл. Не 
тому, що всяка нерівність була б сприятливою виробництву. Навпаки, 
розкіш багатих є економічним скандалом так само, як і моральним. 
Закони, що Гарантують безпеку меншині трудящих, використовуваних 
на заводах, обраних навмання посеред мільйонів безробітних людей, 
заздалегідь були б економічною помилкою.

Якщо йдеться про цінності, засоби чи далеке майбутнє, наука не за
бороняє двобої ідей, вона робить їх сучасними дійсності. Вона вбе
рігає інтелектуалів від ностальгії за минулим і від марного бунту про
ти теперішнього: думати про світ, перш ніж претендувати його змі
нити.

* * *
Жодна з азійських країн не була так, як Китай, законно горда за 

свою історію та культуру. І жодна вже ціле століття не була так знева
жена. Не тому, що він був переможений: Китай не завойовують, у 
крайньому разі захоплюють трон, як це зробили маньчжури. Опійна 
війна, торба Літнього палацу, чужоземні концесії, нерівні угоди чи сво
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бода для зарубіжних місій, накинута під загрозою гармат, залишили 
злопам’ятство, яке стиратиметься повільно. Комуністи, тільки-но за
хопивши владу, знищили християнські общини; може, який-небудь 
сильний уряд діяв би так само, в якомусь відмінному стилі.

Традиційне вчення, яке підтримувало віковий порядок було пере
дусім моральним і соціальним. Конфуціанство виправдовувало осві
чених у застосуванні адміністративних і управлінських функцій. 
Падіння імперії призвело до руїни ідеології. Реставрація буддизму чи 
індуїзму відбувалася під наглядом варварів, під протекцією «Індій
ської громадянської служби». Якесь оновлення конфуціанства могло б 
тривати, але не приготувати повернення Китаю до свого ранґу вели
кої потуги.

Інтелектуали, які довільно прилучалися до комунізму до 1943 року, 
становили невеличку меншину. Престиж російської революції, який з 
1920 року спричинив залучення певного числа освічених, істотно не 
відрізнявся від престижу інших революційних ідей, що прийшли з 
Європи. Довгі роки війни, наступальна корупція Кюомінтаня, інфля
ція, суворість поліційного режиму відштовхнули інтелігенцію й зроби
ли з неї союзницю Мао Цзедуна.

Чи матеріалістичний віковий комунізм може стати вченням пись
менних китайців? Знецінення родини, піднесення партії та держави 
становлять стосовно минулого певний поворот, який ще вчора можна 
було вважати неможливим. Але комуністична партія анітрохи не пе
ребудувала ієрархію, на вершині якої сидять ті, хто все знає. Марксис- 
ти-ленінці сьогодні називаються цими знавцями, які є водночас воїна
ми. Поєднання військових командирів і письменних людей було впро
довж століть невідоме. Либонь, потрібен був західний вплив, щоб йо
го встановити. Проти ненависного панування письменні люди віднай
шли запал христових походів, і переможці визнали на Заході свою най- 
таємнішу перемогу: вчення, в ім’я якого вони прогнали варварів, по 
суті належить Заходу, воно ставить у перший ряд дію й історію.

Західники навчили азійські народи осмислювати своє минуле. Вже 
у XIX ст. російська філософія мала за головну тему контраст між ро
сійською та європейською долею. Марксизм у ленінському викладі 
пропонує інтелектуалам усіх континентів спосіб перетлумачення без 
зневаги своєї історії та історії своїх колишніх господарів.

Підпорядкування наукової істини релігійній не відбувається без ду
ховної кризи: люди не задовольняються, на жаль, якоюсь тимчасовою 
істиною, незаперечною, але обмеженою, яка не завжди є заспокійли
вою. Може, вчення історичної науки найприкріші, бо вони двозначні і 
сама їхня тема втягнена у вічне оновлення предмета й знання. Марк
сизм віднаходить певний абсолют. Віднині офіційне вчення в Китаї 
не пов’язане з космічним порядком чи зі взірцевою особливістю се
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редньовічної імперії, воно правдиве, бо віддзеркалює порядок змін, 
необхідних і благотворних. Марксизм-ленінізм переборює віднос
ність, яку приносить із собою історична свідомість, він зарубцьовує 
рани, що їх уже ціле століття завдає технічна перевага Європи.

Виникає запитання, чи завтра Азія покаже релігійну нетерпимість, 
що була бичем Заходу й що їй уберегло буддизм, а чи вона витлума
чить нову віру в такий спосіб, що єретики збережуть шанс жити, ли
бонь, зневаженими, але не силоміць оберненими в іншу віру чи пере
моженими під приводом перевтілення.



Розділ дев’ятий

ІНТЕЛЕКТУАЛИ В ПОШУКАХ РЕЛІГІЇ

Уже безліч разів робилися зближення, соціалізму та релігії, поши
рення християнства в античному світі й поширення марксизму в нашу 
добу. Вислів «секулярна релігія» став банальним1.

1 Здається, вперше я вжив цей вислів у двох статтях, опублікованих у «Франс лібр» 
у червні—липні 1944 року.

Боротьба думок довкола цих порівнянь так само класична. Чи 
якесь безбожне вчення заслуговує називатися релігією? Самі віруючі 
відкидають цю асиміляцію, вони твердять, що їхнє вірування 
відповідає традиційній вірі. Чи прогресивні християни не доводять 
сумісність комунізму й католицизму, живучи одночасно при тому й 
тому?

У певному сенсі ця сварка словесна. Все залежить від визначення, 
якого надають словам. Вчення відкриває справжнім комуністам Гло
бальне тлумачення світу, воно надихає їх почуттями, близькими до 
почуттів хрестоносців усіх часів. Закріплює ієрархію цінностей і визна
чає добру поведінку. Воно наповнює деякими функціями індивідуаль
ну й гуртову душу, що їх соціолог звичайно відносить до релігій. Щодо 
відсутності трансцендентності чи святості, то ніхто не відмовляється 
це припустити, але нагадують собі, що чимало спільнот упродовж 
століть не знали поняття божественної істоти, не ігноруючи способи 
мислити й відчувати імперативи чи відданість, що їх сьогодні спос
терігачі називають релігійними.

Ці аргументи не заторкують справжню проблему. Можна визначити 
релігію в такий спосіб, що вона охопить культи, ритуали й пристрасті 
так званих первісних племен, обряди конфуціанства й величні пориви 
Христа чи Будди, але яким є сенс вікової релігії на Заході в середовищі, 
позначеному християнством?
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Економічна громадська думка чи секулярна релігія

Комунізм розвинувся з економічного й політичного вчення у добу, 
коли послаблювалися духовне життя й влада церков. Запали, які за 
інших часів могли б виразити себе у властиво релігійних віруваннях, 
взяли за мету політичну діяльність. Соціалізм видався менше якоюсь 
технікою, котру можна було застосувати в управлінні підприємствами 
чи у функціонуванні економіки, ніж якимось розривом із віковим не
щастям людей.

Праві й ліві ідеології, фашизм так само, як і комунізм, надихають
ся сучасною філософією іманентності. Вони атеїстичні, навіть коли не 
заперечують існування Бога, тією мірою, якою вони розуміють світ 
людський без посилання на трансцендентність. Такий атеїзм Декарта, 
за полемікою Ла-Бетоньєра, можна мати за ініціатора, хоч би яким 
добрим католиком він був. Він цікавився більше перемогою над при
родою, аніж розмірковуванням про потойбічний світ. Марксисти II і 
III Інтернаціоналів залюбки повторюють, що релігія — приватна 
справа, але вони дивляться на організацію старої частини міста як 
єдину серйозну справу. Передача пристрастей логічно йшла за пе
реміщенням центру інтересу. Люди вбивали одні одних не за те, щоб 
визначити, кому доручено тлумачити Святе Письмо та керувати свя- 
тостями, а за те, яка партія чи який метод пропонували ліпший шанс 
поширити в цій долині смутку матеріальну розкіш для всіх.

Щоправда, демократія чи націоналізм навіяли не менш пристрасний 
запал, ніж безкласове суспільство. В добу, коли найвищі цінності пов’я
зані з політичною дійсністю, люди служать з не меншим фанатизмом 
національній незалежності, ніж якомусь нібито ідеальному порядку. У 
цьому невиразному сенсі всі політичні рухи, які зворохобили сучасну 
Європу, мали релігійний характер. Однак у цьому не знаходять якихось 
рамок чи релігійної суті. З цього погляду комунізм є унікальним.

Марксистське пророцтво, як ми це бачили, відповідає типовій схе
мі іудо-християнського пророцтва. Всяке пророцтво несе в собі осуд 
того, що є, малює образ того, що повинно бути й буде, обрав якийсь 
індивідуум чи якийсь гурт, аби подолати простір, котрий відділяє 
негідне теперішнє від осяйного майбутнього. Безкласове суспільство, 
яке матиме в собі соціальний поступ без політичної революції, можна 
порівняти з тисячолітнім царством, омріяним міленаристами. І не
щастя пролетаріату підтверджує його покликання, і комуністична 
партія стає церквою, якій чинять опір буржуа-язичники, які відмовля
ються чути добру новину, і соціалісти-жиди, що не визнали револю
цію, про наближення якої вони самі оголошували.

Можна передати інвективи чи передбачення раціональними термі
нами. Виробничі сили, розвинені завдяки науці, поставленій на служ
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бу промисловості, Гарантують сприятливі умови життя лише певній 
меншині. Завтра наступ техніки, поєднаної зі зміною способу влас
ності й керування, поширить на всіх людей діяння достатку. Таким чи
ном легко переходять від марксистського пророцтва до «великої надії 
XX століття», від революційної віри до теорії економічного поступу.

Як пророцтво хитається то до розважливої думки по становленню 
сучасних суспільств, то до псевдорелігійної догми?

Чи то ми пом’якшуємо теорію й припускаємо, що справа революції 
викликає співпрацю всіх жертв капіталізму, всіх тих, хто, не стражда
ючи особисто від режиму, визнає вади й хоче 'їх усунути. Покликання 
пролетаріату не зникає ніскільки, воно перестає бути винятковим. За 
своїм числом, за своїми стражданнями промислові робітники покли
кані на значущу роль у гуманізації технічних спільнот; вони не єдині, 
хто зазнає несправедливості, не єдині, кому належить кувати май
бутнє.

Чи то, не відмовляючись від жодного змагання, ми посилюємо 
словесно пролетарський характер гуртового рятівника й партії, яка 
представляє цього останнього? Треба, й цього достатньо, аби партія 
була проголошена авангардом пролетаріату, хоч би якою була частка, 
яка належить промисловим робітникам душею й тілом у керівництві 
й діяльності партії. Ця остання наближається до своєрідної церкви, 
зберігана рятівного послання. Будь-хто, потрапляючи туди, враз отри
мує хрещення: саме церква виказує головну волю пролетаріату; не 
пролетарі, які підпорядковуються їй, беруть участь у цій суті, справжні 
пролетарі, які відмовляються наслідувати їхній приклад, більше не на
лежать до обраного класу.

Перший метод, метод соціал-демократії, є методом спільного сен
су, мирних реформ, демократії. Метод комунізму є методом насиль
ства, революції.

У першому напрямі пророцтво розкладається на думки, які зміню
ються від нації до нації, розважливо прозаїчні; марксизм розкла
дається на свої елементи — історичні гіпотези, економічні уподобан
ня. У другому напрямі партія-церква очерствляє вчення у догмі, ви
робляє схоластику; пожвавлена пристрасним життям, вона зв’язує ве
личезні когорти.

Щоб система комуністичного тлумачення ніколи не була хибною, 
делегація пролетаріату в партії не повинна знати ні винятків, ні стри
мувань. Цей декрет, у свою чергу, зобов’язує заперечувати незапе
речні факти, замінювати реальні й численні конфлікти боротьбою ко
лективу істот, визначеному своєю функцією в долі, виписаній зазда
легідь. Звідси випливає схоластика, яку ми не раз зустрічали на попе
редніх сторінках, нескінченні розмірковування про інфраструктуру й 
надструктуру, розходження між хистким і грубим сенсом, словесне 
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узгодження передбачень з історичним розгортанням, достоту проти
лежним, відмова від об’єктивності, заміна грубих подій (захоплення 
влади більшовицькою партією 1917 року) подією історичного значен
ня (пролетарська революція).

Соціал-демократи відмовилися від цієї схоластики, вони не нама
гаються примирити факти й завтрашні передбачення, поставити ве
личезне багатство людських спільнот у якісь концептуальні рамки, а 
водночас вони говорять про престиж системи, впевненості, розкрито
го майбутнього. Комуністи, навпаки, претендують пов’язати кожен 
епізод свого руху із загальним плином історії, саму історію з філо
софією природи; вони нічого не ігнорують, ніколи не помиляються, і 
мистецтво діалектики дозволяє узгоджувати будь-який аспект совєт- 
ської дійсності із вченням, гнучким у всіх напрямах.

Пророцтво й схоластика, злиті воєдино, збуджують почуття, ана
логічні релігійним почуттям: віра в пролетаріат та історію, милосер
дя для тих, хто сьогодні страждає, а завтра буде переможцем, споді
вання, що майбутнє принесе прихід безкласового суспільства. Чи ці' 
теологічні чесноти не видаються великою справою? Але ця віра мен
ше пов’язується з історією, ніж із церквою, зв’язки якої з месією посту
пово послаблюються; надія, спрямована в якесь майбутнє, що неспро
можне втілитися мимовільними силами, стане справою насильства: 
милосердя до страдницького людства зашкарублюється в байдужості 
до класів чи до націй або індивідуумів, приречених діалектикою. Сьо
годні й надовго комуністична віра виправдовує всі засоби, комуністич
на надія забороняє згоджуватися із тим, що існує багато шляхів до Бо
жого царства, комуністичне милосердя навіть не залишає права воро
гові померти з честю.

Це радше сектантська психологія, аніж загальна церква. Борець пе
реконаний, що він належить до малого числа обраних, на яких покла
дено загальний порятунок. Вірні, привчені дотримуватися всіх вихи
лясів лінії, покірно повторювати послідовні й суперечливі тлумачення 
німецько-совєтського пакту чи змови вбивць у білих халатах, стають 
певною мірою «новими людьми». За матеріалістичною концепцією, 
люди, сформовані за певним методом, будуть покірні владі, цілком 
задоволені своєю долею. «Інженери людських душ» не сумніваються в 
податливості психічного матеріалу.

З одного боку соціалізм розкладається на невиразні уподобання 
державного керівництва економікою й колективну власність; з ін
шого боку він розширюється на Глобальну систему тлумачення, яка 
обіймає водночас космос і перипетії громадянської боротьби в Гва
темалі.

Можна сказати, що комуністична віра відрізняється від політико- 
економічної думки тільки за прямолінійністю. Чи нова віра не є зав-
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жди прямолінійна? Церкви схиляють до терпимості тією мірою, якою 
їх підточує скептицизм. Але тут не йдеться про просту прямоліній
ність. Нічого подібного на вікову релігію комунізму не випливло з 
націоналізму чи демократії. Можна говорити про фанатизм за умови 
означення цим терміном декретів, якими якась партія, причому єди
на, перетворена на провідника світового пролетаріату, якусь систему 
тлумачення, накладену на непослідовність фактів, єдиний шлях до 
соціалізму, проголошеного для всіх народів. Фанатик і комуніст, хто 
поділяє людей на два табори відповідно до їхнього ставлення до свя
щенної справи, активіст, який забороняє язичникові-буржуа писати 
свою автобіографію відповідно до істини, розкритої пролетарською 
державою.

Активісти й симпатини

Комунізм — це ідеологія, яку культ партії, примусова схоластика, 
маніпульована революційною державою й вихованням-дресируван- 
ням, що дається активістам, перетворили на догматизм зі слів і дій. 
Отже, залежно від того, як ми розглядаємо з відправної чи кінцевої 
точки марксизм від 1890 року чи сталінізм від 1950 року, ми робимо 
спробу прийняти серйозно чи легковажно концепт вікової релігії.

Ніщо не позначає ліпше це вагання, як історія, патетична, знесиле
на суперництвом між соціалістами та комуністами. Ці останні не ва
гаються: від 1917 року вони викривають у своїх братах ворогів зрад
ників, які перейшли до табору капіталізму того дня, коли вони не ви
знали в російській революції перше здійснення пророцтва. Зате 
соціалісти залюбки викривають жорстокість більшовиків, ганьбу соці
алізму без демократії чи диктатури над пролетаріатом. Але їм ніколи 
не вдається взяти гору над своєрідною поганою свідомістю: якщо цей 
шлях жахливий, то чи є якийсь інший шлях?

Чи соціалісти й комуністи разом налаштовані проти капіталізму, 
так само вороже ставляться до анархії ринку, приязно сприймають 
планування й колективну власність? Коли більшовики ліквідовують 
меншовиків і соціалістів-революціонерів, коли лютує велика чистка 
чи коли селян, що чинять опір колективізації, депортують мільйона
ми, соціалісти Заходу, що звикли до парламентських методів, із жахом 
реагують на це й почувають себе майже так само віддаленими від цих 
страхітливих будівників, як і від самих фашистів. Достатньо було, аби 
помер Сталін, щоб його спадкоємці пом’якшили деякі крайні й пато
логічні форми режиму, щоб вони подали руку прогресистам і христи
янам, аби марксисти з соціал-демократії знову стали запитувати себе: 
врахувавши все це, чи техніка деспотизму й п’ятирічні плани були 
можливими не тільки в Росії та в країнах, що розвиваються? При
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швидшена індустріалізація зробила неминучими ексцеси терору, 
соціалістичне будівництво поступово зробить їх марними. Велика 
схизма розв’яжеться сама собою з демократизацією сов’єтизму.

Ці чергування розпачу й довіри не пов’язані тільки з невичерпною 
наївністю соціалістів, для яких були відведені всі концентраційні та
бори за всіх режимів. Вони пов’язані також із двозначністю вікової 
релігії. Вони тільки догматичні зашкарублості громадських думок, по
ширених у середовищах лівиці, коли йдеться про комунізм, у середо
вищах правиці, коли йдеться про фашизм.

Той, хто симпатизував націонал-соціалізму від 1933 року, не завжди 
вірив у расизм, він відкидав антисемітські ексцеси, стверджував не
обхідність міцної влади, аби встановити єдність нації, перебороти 
міжусобні чвари, вести динамічну зовнішню політику. Це стримане 
членство не характеризує тільки початківців чи попутників, воно не є 
незнайоме серед тих, хто належить до партії, іноді навіть внутрішньо
го кола партії. Віра Ґерінґа, мабуть, не була ортодоксальнішою, ніж 
віра націоналістів старої традиції, пов’язаних за допомогою опор
тунізму з демагогом у коричневій сорочці.

Як думає 1954 року прогресивний християнин, який не є членом 
партії? Звернімось до книжки, опублікованої священиками-робітника- 
ми. Вони — принаймні дехто з них — прийняли тлумачення подій, що 
його подає партія: «Вожді пролетаріату мали слушність, це підтвер
джують уроки останніх політичних і соціальних подій: план Маршала, 
Європейське оборонне співтовариство, безробіття, низька зарплатня, 
В’єтнам, Африка, злидні, безпритульність, нелегальність, репресії»1. 
Покладання на план Маршала, який скоротив на багато років не
обхідну тривалість економічної відбудови Франції, будь-яку відпо
відальність за низьку зарплатню чи за злидні є типовим прикладом 
заміни фактів догмами, характерної заміни сталінською схоластикою.

1 Les Prêtres-ouvriers, Paris, Ed. du Seuil, 1954, p. 268.

Священики-робітники, мабуть, засвоїли, самі достоту не усвідо
млюючи того, головні рядки комуністичної філософії історії. Вони 
наділяють робітничий клас єдиною місією, особливими чеснотами. 
«Наш клас видався нам гарним, незважаючи на його рани, багатим на 
справжні людські цінності, ніколи не поставав привід його утискувати, 
його недооцінювати. І перспективи, що їх він відкриває історії люд
ства, вельми великі й справжні, щоб інші класи усунулися від участі в 
ньому». (С. 268). Від приналежності до класу залежав переважно спосіб 
мислення. «Переживаючи в усьому своєму житті умови пролетарсько
го життя і будучи без упину тісно пов’язаними з робітничими масами, 
певне число серед нас засвоює (або набуває) новий менталітет, іншу 
класову свідомість. Вони беруть участь у робітничих протидіях, вони 
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народжуються з пролетарською свідомістю: наприклад, сенс боротьби 
за скасування цих класів, почуття неодмінної солідарності одних із од
ними, переконання, що можна звільнитися від капіталістичної експлу
атації тільки разом...» (С. 207)1. Пролетарська свідомість, до якої звер
таються ці християни, видається цілком зміненою комуністичною іде
ологією: «...тепер ми знаємо, що пролетаріат, залишений сам на себе, 
без класової свідомості, без організації, ніколи не зможе побороти во
рога, який обступає його зусібіч і який переважає його в сто разів, якщо 
не числом і якістю, то принаймні засобами пригнічення й репресій, які 
виливаються в одверту й брутальну боротьбу аж до лицемірної добро
зичливості та релігійного наркотику». (С. 203)1 2.

1 Автор «Юності церкви» (Jeunesse de VEglise) приписує гріховні сумніви, які мож
на відчути у церковного божества з буржуазними гріхами: «Або, якщо хтось 
піддається цьому сумніву, то це тому, що, спотворений своїм буржуазним минулим, 
він не почерпне з життя й боротьби робітничого класу сенсу історії й уроків терпи
мості, які випливають з цього». (Les Evènements et la Foi, p. 79.)

2 Релігійний наркотик — опій для народу.

Ось так священики-робітники судять і засуджують соціалістичний 
реформізм: «І в країнах, де ця буржуазна соціал-демократія чинить 
опір, вона бореться в суперечностях: репресії, несправедливість, злид
ні, агресивні війни, спричинені цим «віднині неминучим відхиленням», 
висловлюючись словами «Оссерваторе Романо...» (С. 272).

Щоправда, священики-робітники залишаються католиками: «Як
що ми збережемо якусь сильну віру в Ісуса та його Отця, господарів 
історії, і, отже, соціологічна, політична історія, яку переживають наші 
брати з пролетаріату, також живе для нашої церкви». (С. 269). Вони 
заперечують, що драма пролетаріату замінює драму порятунку. Але 
часто висловлювання навівають те, що світська подія поступово набу- 
ваЄ'Значення священної події в свідомості, поділеній проґресистським 
християнином: «Ми маємо у своєму тілі драми пролетаріату, і жодна 
з наших молитов і наших євхаристій не чужа цим драмам... наша віра, 
що була могутнім двигуном для цього тілесного причастя з нашим 
робітничим класом ні в чому не є відсталою чи оскверненою». (С. 268). 
Уявляють собі католицьку церкву, що сприймає робітничий клас, 
відтепер відкритий завдяки тимчасовому визволенню, істині Хрис
товій. Поки що «ми мислимо й відчуваємо з церквою, що без цих 
мінімальних матеріальних умов» «ніяке духовне життя неможливе», 
що жодна голодна людина не може повірити в доброту Господню, що 
жодна пригнічена людина не може повірити у своє всесилля». (С. 270). 
Отже, не слід було б нести добру вість рабам, перш ніж рабство було 
б скасоване завдяки класовій боротьбі...

Ці тексти засвідчують: комунізм означає для цих сердечних людей, 
для цих християн, спраглих за самовідданістю, більше, ніж думки про 
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сьогоднішній і завтрашній економічний режим, навіть більше, ніж 
якась ідеологія з-поміж інших. Вони пройшли два етапи шляху, який 
веде від ідеології до релігії: покликання пролетаріату й укорінення ос
таннього в комуністичну партію, тлумачення злободенних фактів і 
Глобальної історії за догмою (капіталізм — це зло саме собою, взяття 
влади партією означає, по суті, визволення тощо). Останній етап като
лик не може подолати: якщо безкласове суспільство повинне розв’яза
ти таємницю історії, якщо людство, організувавши якнайліпше експлу
атацію планети, повинне бути задоволеним своєю долею, вилікуваним 
сподіванням, людина не буде тим, для кого Христос був розіп’ятий, а 
тим, кому Маркс напророкував кінець передісторії завдяки потузі ма7 
шин і бунту пролетарів.

Християнин ніколи не може бути справжнім комуністом, не 
більше, ніж цей останній не зміг би вірити в Бога й Христа, бо вікова 
релігія, пожвавлена засадничим атеїзмом, сповідує, що доля людини 
цілком вичерпує себе на цій землі й у раю. Проґресистський христия
нин приховує в собі цю несумісність.

То він перетворює комунізм на якусь техніку економічної ор
ганізації, рішуче відокремлює релігійну віру від гуртового життя й від
мовляється визнати, що християнська церква не терпить більше цього 
відокремлення, як вікова церква: ця остання не має комунізм за якусь 
нейтральну техніку, яку можна порівняти з машинами, поставленими 
на службу спільнотам, та перша хоче надихати життя всіх і кожного 
впродовж багатьох днів, а не спеціалізуватися на адмініструванні та
їнствами.

То проґресистський християнин перебуває на межі якоїсь помилки 
з протилежним сенсом. Він вельми схвильований стражданнями про
летаріату, бере участь з такою пристрастю в боротьбі комуністичної 
партії, що вдається до тих самих слів на християнське відлуння, аби 
кваліфікувати певним чином перипетії світської історії й таємниці 
святої історії. Християнський сенс історії, що ніколи не розкриває 
спадкоємності імперій, тяжіє до розчинення в марксистському сенсі 
— цивілізація праці, наступ мас, визволення пролетаріату. Ніхто не 
знає, чи прогресисти прагнуть загального розквіту, який, зрештою, 
вирвав би людей з тисячолітнього кріпацтва, спонукав би їх до роз
думів про потойбічний світ, чи безкласове суспільство ще більше, ніж 
Господня обитель, не стало предметом віри.

Ні приклад соціалістів, ні приклад прогресистів не'дозволяє наки
дати роздільну лінію між членами партії і попутниками. Є члени 
партії, які думають і відчувають у спосіб проґресистських християн: за 
відданістю, за духом самопожертви, щоб побороти внутрішній опір, 
що видається їм буржуазним пережитком, вони вступили до релігії; 
вони не вірять у матеріалізм, вони хочуць служити. Зате багатьом по- 
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путникам чужа релігійна ностальгія, вони визначають шанси партії і 
схвалюють без огиди монтаж рефлексів, готові залишити за собою 
вигоди напівсвободи.

Марно довелося б шукати всередині партії якусь єдину версію істо
ричної догми чи щоденної схоластики. Ми вже бачили1, що навіть не 
можна сказати, в що вірять усі разом члени партії (якщо не в саму 
партію). Коли якесь офіційне комюніке проголошує, що дев’ять крем
лівських лікарів вбили кількох достойників режиму і замислили вбив
ство ще інших достойників, ще живих, борці від гори до низу службо
вої драбини знають, що вони мають сказати (але не те, що вони мати
муть сказати через три місяці), вони не знають причин і цілей опе
рації. Ніхто в своїй душі безумовно не припускає тлумачення, що його 
відбивають слова всіх, численні пропозиції, схвалені на численних збо
рах у величезному Союзі — і кожен вибирає для себе своє езотеричне 
тлумачення.

Двозначність полягає в іншому’, вона не менша, коли державний 
декрет викладається в основних рисах догми. Якого сенсу надають 
вірні — люди внутрішнього кола, члени партії вищого ранґу, місцеві 
відповідальні особи — високим концептам? Чи вірять вони в рівно
цінність пролетаріату й партії у Великій Британії, де партія ледь жи
вотіє? Чи вірять вони в занепад совєтської держави, тоді як ніколи цей 
режим не командував такою численною поліцією? Як уявляють собі 
вони безкласове суспільство тоді, як викристалізовується нова ієрар
хія?

Ми розрізнили церковників і людей віри, тих, хто спершу’ вступає 
до партії, і тих, хто спочатку записується до пророцтва. Відмінність 
не збігається з відмінністю між членом і симпатином. Член зробив 
вирішальний крок і згодився на дисципліну, тимчасом як симпатик 
залишається на порозі. Але цей останній не конче є людиною віри в 
тому сенсі, в якому ми прийняли цей термін, а перший завше в гли
бині душі залишається церковником. Дьердь Лукач вірить у марк
систське пророцтво й змирюється не без труднощів із визнанням вті
лення пролетаріату в партії. Деякі попутники не знають покликання 
робітничого класу чи безкласового суспільства й піддаються істо
ричній фатальності, виявленій уніфікацією восьмисот мільйонів лю
дей під одним і тим самим законом. Такі члени — ідеалісти в пошу
ку жертв таких цинічних попутників, які чатують на нагоду отриман
ня якоїсь кар’єри.

Де справжній комуніст? Теоретично він повинен пройти три етапи 
— культ партії, пояснювальної схоластики, формування члена, — але, 
дійшовши до краю, він набуває право «переосмислити» на свій кшталт

.1 Див. вище, розділ IV. 
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догму, а також головні теми та їх щоденне застосування. Він виро
бить у собі самому символічну версію ідентичності партії-церкви, 
світової революції — версію, яка приблизно буде схожа з тією 
версією, що її дають повстанці зобов’язанню. Члени не всі є 
«справжніми віруючими». Радше вони обізнані і з декором, і з езоте
ричним значенням. Незважаючи на цю обізнаність, вони по-справжнь
ому підтримують вступ до руху й чекають якогось неминучого й вику
ваного партією майбутнього.

Чи слід сприймати серйозно вікову релігію, яка вселяє в своїх до
стойників стільки скептицизму, як і віри, вчення якої уникає захватів, 
котрі існують тільки завдяки низці розумово абсурдних декретів? 
Тільки-но починають відмовлятися від рівності пролетаріату-партії й 
пояснювальної схоластики, релігія розпадається на сукупність думок. 
Чи тривала релігія може ґрунтуватися на твердженнях, що суперечать 
фактам чи здоровому глузду?

Відповідь на таке запитання, на жаль, видається мені далеко неви
черпною.

Від громадянської релігії до сталінізму

Інтелектуали винайшли ідеології, системи інтерпретації суспільно
го світу, які застосовують порядок цінностей і надихають на реформи, 
які треба здійснити, говорять про руйнації, яких слід побоюватися чи 
на які треба покладатися. Ті, хто засудив католицьку церкву в ім’я ро
зуму, приймають вікову догму, бо вони розчарувалися в частковій на
уці, а чи тому, що вони прагнуть влади, даної тільки священикам від 
Істини.

Французькі філософи XVIII ст. — вже інтелектуали в сучасному 
значенні цього слова; вони здобувають свої доходи зі свого пера й ви
магають права, яким вони щедро послуговуються, висловлювати 
свою думку, найчастіше критичну, на теми історії чи політики. Ні 
своїми думками, ні заради своїх засобів існування вони не залежать 
від церкви, вони пов’язані з багатими більше, ніж зі старою шляхтою, 
і поширюють концепцію світу, яка пориває з концепцією католицької 
і монархічної Франції.

Конфлікт між клерками та філософами був історичним. Не ме
тафізичним, неминучим. Церква не засудила зусилля організувати 
якомога розкішніше земне життя великого числа осіб, вона може на
дати право вільного дослідження в царинах, відкриття в яких є мов
чазні. Прагнення знати, воля до технічного поступу видаються відте
пер гідними похвали, навіть якщо енцикліки й далі засуджують оп
тимізм щодо людської природи й підтримують принцип влади у факті 
догми та моралі. Коли філософію давнього порядку прогнали з като
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лицького вчення, освічені люди й експерти більше не сварилися в те
орії з церквою.

Сварка була продовжена у Франції соціальною й політичною рол
лю, яку часто-густо відігравала церква і яку завше відводили для неї. 
Якщо ієрархічне суспільство, яке проголошує якусь істину, відкрите, 
церква насилу рве свої зв’язки з владою та з партіями, які тим більше 
не згоджуються, аби влада приходила знизу або щоб люди у своїй 
слабкості були здатними керувати самі собою.

Компроміс1 церкви з рухами антидемократичного спрямування не 
є єдиною, ні навіть головною причиною постійного суперництва між 
клерками та інтелектуалами. Може, одні з важким серцем змирюва- 
лися з існуванням держави, яка вважала себе мирською, можливо, ін
ші не згоджувалися з тим, що вони не займали перший ряд. Звільнені 
від церковного деспотизму, вони прагнули замінити те, що, як вони 
думали, зруйнували.

1 Це зауваження не підходить ні для всіх західних країн, ні навіть для Франції 
впродовж XIX ст.

Атеїсти з радістю вороже налаштовані до релігійного життя, ліві 
інтелектуали захотіли поширити невіру, як місіонери поширюють 
вірування, будучи певними, що вони визволяють людей, убиваючи 
богів і руйнуючи вівтарі. Інші були стурбовані непоправним відхилен
ням від християнства й вигадували догми, сприйнятливі для розуму, 
здатні відновити духовну єдність. Більшовизм має стосунок до цих 
обох намірів: бойовий запал безбожництва пожвавлює його; він виро
бив певну ортодоксію, що відверто відповідає вченню науки. В Росії це 
інтелектуали, які узгоджують найвищу інвеституру. Комунізм — пер
ша релігія інтелектуалів, які домоглися успіху.

Вона не перша, яка домагалася успіху. Либонь, Оґюст Конт ясніше, 
ніж хтось інший, сформулював ідеї, які надихають пошук замінної 
релігії.

Теологія й метафізика, з одного боку, позитивне знання, — з іншо
го — не сумісні між собою. Минулі релігії втрачають свою живучість, 
бо наука не дозволяє більше вірити тому, чого вчить церква. Віра по
ступово зникатиме або деградуватиме в забобон грубого вжитку.

Смерть Бога залишає порожнечу в людській душі, потреби серця 
існують для того, щоб нове християнство їх вдовольняло. Тільки інте
лектуали здатні вигадати, може, навіть проповідувати, якийсь замін
ник колишніх догм, який був би прийнятним для вчених.

Нарешті, соціальні функції, що їх замінювала церква, також існу
ють. На чому ґрунтуватиметься спільна мораль? Як буде збережена 
чи відбудована між членами гурту єдність вірування, за браком якої 
цивілізація сама занепадає?
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Відомо, як Оґюст Конт думав відповісти в своїй системі на цей 
історичний виклик. Встановлені наукою закони розкривають певний 
космічний порядок кінцевого становлення. Догма наукова, а проте во
на пропонує розуму визначені істини, а серцю — предмет любові. 
Суспільство майбутнього буде тотальним, не тоталітарним. Воно 
інтегрує всі ресурси людської природи, врівноважить за допомогою 
громадської думки потугу, за допомогою милосердя — силу, зробить 
минуле теперішністю, відкриє шлях Поступу без потрясінь, втілить 
Людство.

За винятком Бразилії, позитивізм ніколи не виходив за рамки 
якоїсь секти. Не більше, ніж «Нове християнство» Сен-Сімона та сен
сімоністів, він не став вченням руху й партії. Твір математика зали
шився вірою невеликого числа людей.

Пошук якогось регіону, що нагадував би рай, передує революційній 
кризі. Розділ «Суспільний контракт», що його Ж.-Ж. Руссо присвячує 
громадянській релігії, висловлює дві ідеї, які він зібрав у книгах своїх 
попередників і які переслідували теоретиків. Відокремлення світської 
влади від духовної є принципом слабкості: «...Знедолені християни 
змінили говірку і невдовзі побачили, як це претензійне царство іншо
го світу постало під очевидним володарем зі ще жорстокішим деспо
тизмом, одначе, позаяк завше був якийсь князь і громадянські закони, 
з цієї подвійної потуги виплив постійний конфлікт юрисдикції, який 
зробив будь-яку добру політику неможливою у християнських держа
вах; і ніколи не можна було остаточно дізнатися, котрому з господарів 
чи священиків треба було коритися». І Ж.-Ж. Руссо додає: «Гоббс єди
ний запропонував об’єднати дві голови Орла й все зібрати в політич
ній єдності, без якої ніколи ні держава, ні уряд не будуть добре збудо
вані». Ніколи не забувалася славетна фраза — «спільнота справжніх 
християн більше не буде якимось суспільством людей», яку нібито 
схвалив Гітлер.

Політична турбота — яка релігія сприяє розквіту й могутності дер
жави? — нібито спонукала Ж.-Ж. Руссо, його також, як і Макіавеллі, 
проголосити вищість національних релігій. Його власна релігія — 
християнство, зведене до своєрідного теїзму — зупиняє його на цьому 
схилі. Він не заперечує переваг національної релігії, яка «об’єднує 
культ божества й любов до законів» і яка, «роблячи з батьківщини 
предмет любові громадян, учить їх, що служити державі — це служи
ти Господу хранителю». Але, заснована на помилці, вона обманює 
людей, «вона робить народ кровожерливим і нетерплячим», вона ста
вить його в природне становище війни з усіма іншими. Зрештою, Рус
со задовольняється суто цивільною професією, яка примусить любити 
свої обов’язки перед кожниіми громадянином. Існування Бога, інше 
життя і покарання винуватих — такими є догми цієї релігії, яка 



Розділ дев’ятий. Інтелектуали в пошуках релігії 233

прив’яже громадянина до своєї держави, що він цього не бачить, у 
зовсім іншій державі з якимось ворогом. Між національною чи язич
ницькою релігією, один філософ якої доби Просвітництва не міг ма
ти таку релігію за можливу чи бажану, і загальною релігією порятун
ку, яка вреляє байдужість у мирські преосвященства, цивільна релігія 
уникла би фанатизму, не послабивши відданості індивідуума монар
хові, ні внести в суспільний стан принцип поділу.

Революційні культи беруть участь у двозначності цивільної релігії. 
Вони мають за основу патріотизм, «любов до ідеального суспільства, 
що ґрунтується на справедливості, набагато більшу, ніж любов до 
національної землі»1. Але водночас законодавці не згоджуються з 
відокремленням церкви, а роблять спробу зберегти релігійний ха
рактер, накинути себе «юрбам під виглядом церкви зі своїми свята
ми та неодмінними ритуалами». Найвища істота, Розум, нібито є 
предметом вірування, яке, очищене від будь-якого забобону, буцім
то слугуватиме основою для батьківщини, обіцяної чеснотою безмеж
ній долі.

1 A. Mathiez, Contribution à l’histoire religieuse de la Révolution, Paris, Alcan, 1907, p. 30, 
cité par H. Gouhier, in La Jeunesse d’Auguste Comte of la formation du positivisme, Paris, 
1930, p. 8.

Революційні культи залишилися епізодом без завтрашнього дня, 
хоча вони мали певне значення, символічне й історичне, яке не про
йшло повз увагу Оґюста Конта. Ні ностальгія за національною релі
гією, ні почуття, що революція приносить із собою якусь громадян
ську й загальну віру, не зникли з відновленням монархії та католиць
кої церкви.

Шинтоїзм становить собою еквівалент національної релігії, він 
має в собі елементи, які поринають у найвіддаленіше минуле, культ 
імператора, котрий походить від Сонця й зливається з вічним япон
цем. Аристократія, яка вирішила запозичити в Заходу таємниці вій
ськової могутності, водночас зважилася повернути життя цим віру
ванням, звичаям пращурів, аби технічне зближення із Заходом не за
чепило автентичність японської культури. Наступного дня після Пер
шої світової війни Людендорф, прагнучи духовної єдності, подав 
шинтоїзм за взірець німецькому народу; він відшуковував висловлю
вання теоретиків від Макіавеллі до Руссо про лиходійства двоякості 
та про запал, що дає юрбам переконання боротися й помирати зара
ди Міста і Бога.

«Німецьке християнство» було свідомою спробою «націоналізува
ти» релігію порятунку. У похоронній промові, присвяченій Гінден- 
бурґу, Гітлер вжив германське слово Walhalla. Молоді гітлерівці від
значали культ вогню. Робилися спроби приписати ці епізоди не стіль
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ки екзальтації бой-скаутів, скільки піднесенню язичницьких ритуалів. 
У разі перемоги у світовій війні Гітлер, очевидячки, розв’язав би бит
ву проти християнства, мабуть, він менше спирався б на «німецьке 
християнство» чи «германську віру», ніж на матеріалізм і расизм, су- 
■купності ідей, протиставлених раціоналістичному й демократичному 
вченню. Нерівність рас, вчення вождя, єдність нації, III райх — ці те
ми, що менше були організовані в систему, ніж оркестровані пропа
гандою, мабуть, надихали керування державою і виховання еліт, вони 
встановили б масштаб цінностей, навіяли б гарячі пристрасті, призве
ли б до причастя вірних, вони були б освячені церемоніями. Чи в 
цивілізації, позначеній християнським відбитком, вони жили б як 
справжні релігійні люди? Таке саме запитання ставиться з приводу 
комунізму, який, здається, нарешті накидає замінну релігію, про яку 
мріяли борці революції, позитивісти й сен-симоністи.

До комунізму застосовується формула Мішле: «Революція не спри
йняла жодної церкви. Чому? Тому що вона сама є церквою». Як гро
мадянська релігія, вона освячує обов’язки індивідуума перед партією, 
соціалістичною державою, людським майбутнім. З того часу, як 
партія при владі, світська релігія залишається в опозиції, в езотерич
ному вченні, загальною релігією. На кшталт позитивізму комунізм на
магається зібрати творіння минулого й передати їх суспільству, яке 
виконає людське покликання. Комунізм пориває з індивідуалізмом 
доби Просвітництва, але він проголошує щастя для всіх. Він відмов
ляє у співчутті слабким і в довірі до натовпів, але він виправдовує гу
манітарними почуттями соціалістичне будівництво й потребою вчити 
маси безумовну владу провідників. Він ставить науку в підпорядкуван
ня, але в ім’я науки. Він відкидає сенс західного раціоналізму, але й 
далі проголошує його.

Від чого залежить успіх? Марксистське пророцтво перетворює схе
му еволюції на священну історію, шлях якої позначить безкласове су
спільство. Воно надає надмірного значення кільком інституціям (по
рядок власності, спосіб функціонування), робить з планування все
сильною державою вирішальний етап історії. Інтелігенція легко впа
дає в ці помилки, на які налаштовує лівий конформізм. Сповнена тур
боти про зростання національного продукту, вона ладна запозичити 
совєтський найкоротший курс до достатку.

Змістом догми є інтерпретація історії: соціалізм поширюється в 
столітті, сколихнутому катастрофами. Астрологію не усунула враз на
укова астрономія, позитивна історія не проганяє історичні методо
логії. До механічної фізики космічний порядок поставав перед захоп
леним поглядом спостерігачів. Колись кожне суспільство вважало се
бе взірцевим. Не усвідомлюючи величини часу, воно не розташовува
лося на своєму скромному місці в таємничому становленні. Історичні 
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міфології виражають менше анахронічних вірувань, аніж бунт проти 
уроків досвіду.

В нашу добу технічний поступ справді становить винятковий факт. 
Саме він викорінює старі побудови з цивілізації, і наші сучасники не 
бачать мети, вищої за могутність і розквіт, що ґрунтуються на маши- - 
нах. Люди плутають пріоритет інтересу праці з причинним приматом 
виробничих сил і ладні бачити у цьому невиразному синтезі якусь пе
ремогу знання.

Марксистська ідеологія відкриває порядок становлення під сліпою 
сумішшю інтересів. Кожен підкоряється тільки собі самому, і всі люди 
разом виробляють ге, чого найвищий розум мав би-забагти. Капі
талісти в прагненні зиску тягнуть до смерті режим, якому вони завдя
чують своєю долею. З класової боротьби випливає безкласове суспіль
ство. Досконалий ринок, як гегелівська підступність Розуму, викорис
товує егоїзм індивідуумів задля найбільшого добра для всіх. Але є од
на вирішальна відмінність: ліберал тримається за постійну недоско
налість людей, він мириться з суспільним порядком, де добро буде 
наслідком численних дій і ніколи предметом якогось свідомого вибо
ру. Нарешті, він підпишеться під песимізмом, який бачить у політиці 
мистецтво творити умови, де вади людей сприяють добру держави. 
Марксист припускає для минулого однорідність намірів і подій, він 
сильнішає, коли розкривається гра глибоких сил, коли уникає тиранії 
середовища. Завдяки знанню законів історії людина досягне цілей, 
яких вона прагне. Розкріпачення майбутнього дозволяє маніпулювати 
ворогами і прихильниками.

Саме в цій точці ідеологія стає змістом догми. Гуртовий рятівник 
більше не потерпає від історії, він творить її, будує соціалізм, кує май
бутнє. Це перетворення партії на месію залишається спотворенням 
секти так довго, допоки партія проростає і бореться в опозиції, безси
ла, непримирима. Саме захоплення влади справдить її домагання. 
Партія втілює з такою правдоподібністю пролетаріат, з якою вона 
якомога тісніше зливається з державою.

Причина успіху, отриманого ленінізмом-сталінізмом з-поміж усіх 
спроб замінної релігії, за останніми аналізами, дуже проста: саме пе
ремога революції дозволила поширитися комунізмові, не спокуса ві
кової релігії, яка приготувала десять, днів, що сколихнули світ. 
Роззброєні пророки гинуть. Майбутнє секулярної релігії особливо за
лежить від силових суперництв.

Секулярний клерикалізм.

Інтелектуали Франції першими здійснили пошук замінної релігії; 
сьогодні їхні колеги з пролетарської Європи засновують законність 
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совєтського абсолютизму, як колись леґісти засновували королівську 
законність; вони тлумачать священні писання і декларації з’їздів чи ге
нерального секретаря в стилі теологів. Ліва інтеліґенція почала з ви
моги свободи, вона завершує підкоренням себе дисципліні партії та 
держави.

Чи ідеологія справді стала еквівалентом якоїсь релігії? Зайвий раз 
люди вагаються між «так» і «ні». Лідер держави плутається з лідером 
церкви у візантійській традиції та совєтському режимі. Ідеологія так 
само, як колись трансцендентна віра, визначає те, що важить понад 
усе, вона виправдовує владу та обіцяє не індивідуумові, а гуртовій іс
тоті справедливий розподіл поза історією, тобто в майбутньому. Але 
комунізм не подає сам себе за якусь релігію, позаяк він вважає всяку 
релігію пережитком; він бореться з церквою в ім’я атеїзму, підпоряд
ковує собі соціалізм, як підпорядковує собі інші інституції. Тоталіта
ризм надмірно розширює сенс часткового вчення, аби видавалося, 
буцімто воно охоплює всі сили людини.

Двоякість відносин між християнами та комуністами, здається, до
зволила б урядам народної демократії провокувати єресі спроби, які 
можна порівняти зі спробами «німецького християнства», щоб склас
ти християнську віру з фрагментів офіційної ідеології. Не здається, що 
такою буде панівна тенденція по той бік залізної завіси1. Комуністич
на влада силкується насамперед порвати зв’язки між національною 
церквою та папством: все інтернаціональне для неї нестерпне. Відтак 
вона диктує церковним достойникам словесне приєднання до держав
ної ортодоксії. Але вона не інакше поводиться з музиками, шахістами 
чи романістами. Вона силкується надати політичного характеру 
діяльності або принаймні мові попів чи єпископів, вона не сприяє 
властиво релігійному тлумаченню історичних ідеологій. Саме радше 
на Заході, ніж у Східній Європі, певні віруючі погано розрізняють дра
му хреста та драму пролетаріату, класове суспільство та тисячолітнє 
царство.

1 Однак повідомляють про діяльність у Польщі «священиків-патріотів», марк
систів і католиків водночас. Нова Варшавська католицька семінарія силкується нада
ти марксистського формування водночас з католицьким. Див. «Нью-Йорк тайме», 19 
грудня 1954 р.

Можна звернутися також до недавньої книги: W. Banning, Der Kommunismus als 
politische-sozialist We.ltreligion, Berlin, 1953.

Тож комунізм є менше якоюсь релігією, яку християнство й далі 
пропонує за взірець жителям Заходу, ніж політичною спробою знайти 
в ній замінник ідеології, викладений у державній ортодоксії. В орто
доксії, яка ще плекає претензії, полишені католицькою церквою. Тео
логи відверто зізнаються, що одкровення не має в собі астрономічної 
чи фізичної науки або має цілком первісну науку, виражену в термінах, 
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доступних розумові народів у добу Христа. Фізик нічого не навчиться 
з Біблії про ядерні властивості, він не почерпне з неї більше, ніж зі свя
щенних текстів діалектичного матеріалізм}'.

Християнська віра може бути названа загальною в тому розумінні, 
що вона наставляє на повне існування; вона була тоталітарною, коли 
не визнавала автономії мирської діяльності. Комуністична віра стає 
тоталітарною, тільки-но починає вважати себе тотальною, бо вона не 
створює ілюзію тотальності, тільки накидаючи офіційні істини, підпо
рядковуючи правилам влади, діяльність якої, по суті, вимагає авто
номії.

Вважають, що поетів надихає, комуністична віра, як декого христи
янська, як фізики чи інженери пристрасно прагнуть служити проле
таріату. Потрібно ще, аби переконання й відданість були справжніми, 
а не продиктовані ззовні бюрократами, що служать культурі. Треба 
ще, щоб ці останні дозволили митцеві довільно знайти свою форму й 
свою істину. Соціалістичний реалізм чи діалектичний матеріалізм не 
нагадують гурт у якомусь віруванні чи в одностайно пережитому 
знанні. Псевдоєдність досягається підпорядкуванням специфічного 
сенсу кожного духовного світу соціальній функції, яку визнають за 
ним, вставляючи двозначні чи фальшиві речення в підвалини пре
тензійно наукового чи філософського водночас учення.

Нам на Заході не випадає шукати еквівалента історичного мате
ріалізму, ніби якась філософія могла б і повинна б фіксувати в природ
ничих науках їхні принципи, їхні концепти, головні лінії їхніх наслідків. 
Ми мусимо ревниво дотримуватися незалежності республік учених чи, 
письменних, що компрометує по той бік залізної завіси невідступне 
піклування про соціальну службу чи революційну мету.

Ми тим більше помилилися б, якби забажали позитивно заперечи
ти, що достатньо критики, аби відкинути привид єдності совєтської 
культури і що з неї самої розчиниться цей штучний синтез. Відтепер 
математики, фізики, біологи знають, що марксизм-ленінізм, може, 
пропонує певний стиль — на початку й наприкінці книжки, — щоб 
узгодити наслідки з офіційними теоріями, а не якийсь інструмент до
слідження. Історики, якщо навіть вони грубо припускають придат
ність марксистських категорій, почувають себе бранцями певної орто
доксії, настирливої і змінної, яка поступово посилює опір народів, чу
жорідних великоросійському імперіалізму й цивілізаторській місії 
останнього. Щоправда, католицька догма тримала поза твердження
ми стосовно предметів, які вислизають з-під осягнення людського ро
зуму, короткий виклад чи систематизацію якогось недосконалого 
знання. Але, звільняючись від мирських знань, що їх вона несла з со
бою, релігійна догма послідовно очищалася, поглиблювалася відпо
відно до своєї суті. Навпаки, комуністична ортодоксія не могла очис
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титися або згодитися на якийсь раціональний вияв, не розклавшись на 
свої складові, не розпорошившися в сукупності більш-менш двознач
них думок про сьогоднішнє й завтрашнє суспільство.

Ідеологія стає догмою, згоджуючись з абсурдом. Слід визнати, що 
в кожному суспільстві якась меншина виконує керівні функції: 
уподібнення диктатури партії з диктатурою пролетаріату раптом па
дає саме собою, і залишається порівняти згідно з досвідом переваги й 
ризики єдиної партії та парламенту, обраного шляхом мирного зма
гання. Достатньо було б відмовитися від універсальності навіть не 
марксистського пророцтва, а від ленінської версії цього пророцтва, 
аби уникнути містифікації. Соціалістичне суспільство залишалося б 
майбутнім завершенням історичної еволюції, але багато шляхів вело 
б до неї. Соціал-демократичні партії не були б зрадниками, а братами, 
вони виконували б рятівну функцію на Заході, де суворості більшо
вицької техніки марні. Одне слово, комуністи щиро сприймають тлу
мачення, котре їм із доброю волею дають марксисти, які не втратили 
здорового глузду, які милуються п’ятирічними планами й протесту
ють проти концентраційних таборів, комуністи думали б те, що вони 
промовляють пошепки про порядок, коли інтереси Совєтського Сою
зу цього вимагають.

Таке перетворення видається легким, достатньо поставити під пи
тання головне: чи частка пролетаріату в комуністичній партії не є за
гальною, незаперечною, революція 1917 року втрачає те місце, яке їй 
визначає священна історія, вона стає якимось щасливим порухом ру
ки. Як відтепер передбачити, які країни приречені на важкі діяння 
пришвидшеної індустріалізації? Якщо прихильники II Інтернаціоналу 
не відлучені, то як стверджувати, що перехід від. одного суспільного 
порядку до іншого вимагає насильницького переходу? Без ідеї про ре
волюцію, яка позначає мету передісторії, совєтська дійсність більше 
не була б такою, якою вона є — грубим методом модернізації під ко
мандуванням єдиної партії, визначеної не долею, а непередбачувани- 
ми перипетіями боротьби між людьми.

Якщо російська комуністична партія підтримує претензію на 
втілення світового пролетаріату, вона занурюється в таємниці 
містифікаторської схоластики. Якщо ж вона відмовляється від такої 
претензії, вона відмовляється від влади. Небавом, прийнявши поради 
лейбористської мудрості, вона поділить нещастя. Буржуазна й нудна, 
вона рішуче ступала від ілюзій і, вилікувавшись від терору, до Луї- 
Філіппа XX ст.

Чи це перетворення, незважаючи на все, не було неминучим? Чи 
воно не починається розгортатися перед нашими очима? Уже партія, 
здається, скорочує радіус своєї діяльності. Вона надала певну свободу 
науковій боротьбі думок, вона терпимо поставилася до літературних 
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творів — романів та п’єс, — які висміяли деякі аспекти режиму. Край
ні й нібито жахливі форми, яких набуло закріпачення творчої 
інтелігенції в останні роки життя Сталіна, пом’якшилися. Тлумачна 
схоластика залишається неодмінною, але вона не закріплює в 
постійному стані своєрідну логічну гарячку. Режим обуржуазнюється, 
і практика, якщо не теорія, тяжіє до відмови від всеосяжності марк- 
сизму-ленінізму.

Повернення до буденного життя, спад ідеологічного пориву неми
нуче мусили настати рано чи пізно. Революція' може бути постійною, 
революційний дух втрачається. Третє, якщо не друге, покоління ліде
рів слухає урок Сінеаса й відмовляється від неможливих перемог. Як 
зрештою можна було б поєднати стабільність бюрократичного деспо
тизму з прозелітизмом переможної секти? Революційний ідеал, обер
нутий у майбутнє, плекається ілюзіями: мало хто знає головні риси 
совєтського порядку, ефективно втіленого.

Совєтський режим подолав суперечність між виправданням те
перішньої влади та чеканням якогось досконалого майбутнього, вда
ючись водночас до терору та ідеології, прославляючи теперішність не 
саму собою, а як етап на шляху до безкласового суспільства. Одначе 
наслідки індустріалізації, зміцнення нового керівного класу, віддален
ня прометеївського акту, який був у основі надлюдського заходу, все 
змовляється, щоб роз’їдати віру, яка розпорошується в думках, тільки- 
но фанатизм перестає її плекати. Такою найправдоподібнішою мені 
видається довготривала перспектива. Ми помилилися б, роблячи ви
сновок, що кошмар збирається розсіятися, відбиток марксистсько-ле
нінського формування — стиратися і єдність буржуазної та совєтської 
цивілізацій — дивовижно відновлюватися.

Між віруванням і зневірою, входженням до сталінської схоластики 
і чистим та простим відкиданням ментального світу партії, встряють 
численні посередники. Сумнів щодо значення якогось часткового тлу
мачення не підриває міцності сукупності. Зберігаються головані кон
цепти вчення, далі відбувається розмірковування в термінах виробни
чих відносин, соціальних класів, про феодалізм, капіталізм чи 
імперіалізм.

Може, спосіб мислення й дії водночас живе довше, ніж концепту
альний апарат. Непримиримість, обернута супроти вчорашніх това
ришів, тенденція дотримуватися до кінця логіки чи логічної претензії 
в боротьбі, уявляти собі світ в чорному й білому, небажання констату
вати роздрібненість проблем, відокремленість планети і вчень — ці 
риси отриманого виховання часто позначають екс-комуніста, відірва
ного від бойової секти.

Можливо, інтелектуалові важче, ніж простій людині, звільнитися 
від цієї ідеології, яка є його творінням, як держава, що подає себе від 
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неї. Совєтська влада панує в ім’я вчення, виробленого інтелектуалом, 
життя якого пройшло в бібліотеках, прокоментованого багатьма про
фесорами впродовж цілого століття. За комуністичного режиму інте
лектуали, радше софісти, ніж філософи, є королями. Судові слідчі, які 
відкривають розбіжності, письменники, що є супротивниками соціа
лістичного реалізму, інженери та менеджери, зобов’язані виконувати 
плани, розуміти двозначні порядки влади, — всі повинні бути діалек
тиками. Генеральний секретар партії, господар життя й смерті 
мільйонів людей, також інтелектуал: на схилі тріумфального життя 
він пропонує своїм вірним якусь теорію про капіталізм та про соціа
лізм, ніби якась книга позначає найвище втілення. Імператори часто 
були поетами й мислителями: вперше імператор царює як діалектик, 
тлумачить історію.

Усі ті, хто в парламентській демократії перегороджує інтелектуа
лам сходження на вершини, капіталісти, банкіри, обранці зникли. У 
XVIII ст. інтелектуали викривали зосередження величезних багатств 
церковними інституціями, вони схвалювали без всякого сорому за
хист багатих торговців чи щедрих фермерів. Вони нарікали на нерів
ність особистого статусу й засуджували справу буржуазії, що підніма
лася. До Великої французької революції лівий інтелектуал не мав сто
сунку ні до торгівлі, ні до конкуренції, ні до заробленого достатку, а 
тільки до успадкованого чи захопленого багатства і до дискримінації 
з народження. У кожну добу він ставав супротивником сильних від 
світу цього, неприязним по черзі то до церкви, то до шляхти, то до 
буржуазії. У ставленні до бюрократів-діалектиків він виявляв раптову 
поблажливість, ніби впізнавав себе в них.

Комуністична держава має потребу в менеджерах, щоб керувати 
заводами, письменниками, професорами, психологами, щоб поширю
вати правду. Фахові інженери та «інженери людських душ» мають 
істотні переваги — підвищений рівень життя, престиж, участь у підне
сеній творчості. Вони не настільки наївні, аби дозволити захопити се
бе словами вульгарного вжитку, вони надто зацікавлені своїми 
привілеями, аби не виправдати суспільний порядок і власну покірли
вість. Тож вони змішують вірування й скептицизм, словесне прилу
чення і внутрішню стриманість, не здатні прийняти як такий безглуз
дий догматизм чи похитнути чари невловимої ортодоксії.

Чи не можуть вони в крайньому разі звернутися до прикладу транс
цендентних релігій? Християнство повідомляло нову вість рабам, як і 
королям, воно проголошувало рівність душ, незважаючи на суспільні 
ієрархії. Церква не менше узаконила фактичну владу, заспокоїла добре 
сумління всесильних. Іноді вона хотіла панувати на цій землі. Як прогре
сивні інтелектуали могли б досягти успіху в змаганні їхнього таланту в 
державі, яка проголошує добре вчення в будівництві суспільства, що 
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відповідає сподіванням революційного й щирого раціоналізму екс
пертів і письменних людей — тільки би вони корилися!

* * *
Маркс називав релігію опієм для народу. Хоче вона того чи ні, 

церква зміцнює встановлену несправедливість. Вона допомагає лю
дям витримувати й забувати лиха замість лікувати від них. Одержи
мий турботою про потойбічний світ, віруючий байдужий до ор
ганізації раю.

Марксистська ідеологія, тільки-но якась держава, довела її до ор
тодоксії, падає під ударом тієї самої критики: вона також навчає маси 
покірливості й підтверджує владу правителів. Навіть більше: христи
янство не давало незаповнений бланк зі своїм підписом правителям. 
Навіть церкви східного обряду зберігали за собою право картати 
негідних монархів. Цар, голова церкви, не проголошував догму. Гене
ральний секретар партії залишає за собою свободу переписувати за
для якоїсь зміни історію комуністичної партії, яка становить основу 
сталінської догми. Концепт безкласового суспільства випорожню
ється від свого значення в міру того, як суспільний порядок, що ви
йшов із революції, стабілізується у якийсь бюрократичний деспотизм 
без самобутності. Виправдання історичним потойбічним світом опус
кається в процесі до словесної комедії: «інший світ» є менше май
бутнім, ніж теперішня дійсність, спотворена словами, за допомогою 
яких її позначають.

Скажуть, комуністична релігія в нашу добу має зовсім інше значен
ня, ніж християнська релігія. Християнський опій робить народ пасив
ним, комуністичний опій спонукає його до бунту. Без сумніву, марк
систсько-ленінська ідеологія замінила виховання, якщо не вербування 
революціонерів. Ленін та його товариші менше корилися якомусь 
вченню, ніж політичному інстинкту, потягу до діяльності й волі мо
гутності. Марксистське пророцтво не менше зорієнтувало їхнє життя, 
розбудило безмежну надію. Чого варті були мільйони трупів поруч із 
безкласовим суспільством!

Навіть зачерствіла й стерилізована догматизмом, марксистська 
ідеологія і далі виконує революційну функцію в країнах Азії та Афри
ки. Вона сприяє згуртуванню мас, цементує єдність інтелектуалів, на 
яких чатує розпорошення на секти. Будучи дієвим інструментом, вона 
залишається ефективною. В інших місцях, наприклад у Франції, все 
відбувається інакше. Культ революції, патетичні запитання до історії 
розставляють там віхи маршруту втечі. Туга за апокаліпсисом вселяє 
там не нетерплячість за реформами, а прийняття дійсності, що супро
воджується словесною відмовою, почесною точкою нонконформіст
ського нареченого.
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Ніхто не заперечує, що навіть у Франції мільйони людей вірять у 
таку жахливу подію, як катастрофа, таку збудливу, як свято, що пере
верне їхню долю. Аргумент, який хвилює стількох прогресивних хрис
тиян — як вирвати в нещасливців надію, що надає якогось сенсу їхньо
му життю? — залишався безсилим, як арґумент Сімони Вейль, яка не 
розуміла, що віра може призвести до пожертви істиною. Люди шану
ють віруючих, борються з гріхами.

Сталінська релігія мобілізує маси з метою захоплення влади й при
швидшеної індустріалізації, вона зміцнює дисципліну борців, будів
ників, вона знову посилає їх на революцію, відтак до майбутнього, яке 
віддаляється в міру того, як наближаються до нього, до того момен
ту, коли народ збере плоди своєї тривалої терплячості.

Комуністичний режим, який поклав край у Китаї століттю завору
шень, цілком напевне ефективніший, може, більш турботливий про 
долю людей, ніж попередні режими. Марно шкодують, що ті самі ре
форми не були реалізовані за найменших витрат, без згуртування 
всього народу, без масових ліквідацій. Одначе навіть у цьому випадку 
не можна не оголосити себе супротивником вікової релігії.

Хто не вірить у Бога, той не почувається супротивником релігій по
рятунку, що проголошують вічні істини: людина не вичерпує своє при
значення у своєму соціальному покликанні; ієрархія командування та 
багатства не відбиває ієрархію цінностей; поразка в раю іноді є шля
хом до найвищих успіхів, таємниче братерство згуртовує людей, не
зважаючи на боротьбу всіх проти всіх.

Той, хто не вірить у марксистське пророцтво, повинен викривати 
вікову релігію, навіть якщо ця остання спричиняється то тут, то там 
до бажаних змін. Пристрасть заохочує час від часу насильство й па
сивність, також самовідданість і героїзм, а зрештою — скептицизм, 
змішаний з фанатизмом, війну супроти невіруючих, навіть тоді, коли 
віра поступово спорожнилася від своєї суті. Вона завадить дружбі лю
дей з цього чи того боку політики до того дня, коли, дискваліфікова
на обуржуазненням кадрів і щодо вдоволення мас, вона зведеться до 
звичної ідеології і більше не збуджуватиме ні надії, ні жаху.

Було б помилкою зауважити, що в нашу добу релігія логічно стає 
віковою відтоді, коли згідно з панівною філософією доля людства 
розігрується в раціональній організації планети. Атеїзм, якби він був 
упевнений сам у собі, не застосовує і не виправдовує ідеологічного 
догматизму. Відокремлення церкви від держави, джерело особливої 
величі Заходу, не вимагає якоїсь одностайної віри в подвійну при
роду людини. Воно не вимагає навіть, щоб якась більшість громадян 
і далі вірила у одкровення. Воно виживає в століття невіри, хоча са
ма держава не подає себе не за втілення якоїсь ідеї, ні за свідка іс
тини.
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Може, пророцтво є душею всякої дії. Воно звинувачує світ утвер
джує гідність духу у відмові й у чеканні. Коли правителі, горді за якусь 
щасливу революцію, захоплюють якесь пророцтво, щоб заснувати 
свою владу й збити з пантелику своїх ворогів, народжується вікова 
релігія, приречена від самого походження стерилізуватися в орто
доксію або розчинитися в байдужості. Люди Заходу залишилися над
то християнами, щоб обожнити тимчасовий рай. Як доктори совєт- 
ського закону могли б підтримувати наполегливість? Якщо дійсність 
задовольняє живих, час обурень і мрій минув. Якщо вона розчаровує їх, 
то як її можна буде визнати за шлях до тисячолітнього царства?

Секулярна релігія чинитиме більш-менш довго опір суперечності, 
яка її роз’їдає. Вона не представляє на Заході більше нічого, крім фа
тального етапу до кінця надії.



ДОЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ

Спокусливо намалювати на стулках якогось диптиха два кон
трастні зображення інтелектуалів — за совєтського режиму й у 
Франції.

Тут письменні й експерти видаються великим числом причинни- • 
ми: інженери не визнають як законну й доброчинну владу менеджерів 
чи фінансистів, письменні обурюються проти інтриґ політиків і гру
бощів поліції, вони сповнюються почуттям відповідальності перед не
щастям людей — селян Індії, які не їдять вдосталь, чорних із Півден
ної Африки, з якими поводяться негідно, пригноблених усіх рас і всіх 
класів, колишніх комуністів, переслідуваних Маккарті, священиків- 
робітників, по яких б’є ухвала Ватикану.

Там, у народних демократіях, письменні й експерти підписують 
відозви проти тих самих людей і тих самих подій, які розбуджують 
гнів у їхніх західних колеґ: переозброєння Німеччини (західної), засуд
ження Розенберґів, змови Ватикану й Вашингтона проти миру тощо. 
Вони зберегли право на обурення, але за рахунок капіталістичного 
світу, який об’єктивно не знають і не можуть його відвідати. Вони ка
жуть «так» дійсності, яка оточує їх, заперечують іншу й далеку дій
сність, тимчасом як інтелігенція, близька до комунізму у вільній 
Європі, вживає достоту протилежних заходів.

Можна було б намалювати інше зображення, зображення колиш
нього комуніста або антикомуніста на Заході, який стверджує ті самі 
цінності, що й комуністи, але розцінює буржуазні демократії менш 
невідповідними його ідеалу, ніж народні демократії. То він підписує 
всілякі відозви за Розенберґів та проти совєтських таборів, проти 
озброєння Німеччини й за звільнення угорських, румунських чи бол
гарських соціалістів, проти марокканської поліції і проти репресії за
ворушень від 17 червня 1953 року в Східному Берліні; то він підпише 
переважно одну категорію відозв, наприклад, проти совєтського табо
ру, бо він підпорядковується логіці боротьби і бачить різницю числа 
та якості між сталінською репресією та буржуазною.

Я сумніваюсь, що котрась із цих трьох категорій інтелектуалів — 
московських комуністів, європейських комуністів чи прогресистів, ва- 
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шинґтонських, лондонських і паризьких антикомуністів — була б задо
волена своєю долею. Я сумніваюсь, що совєтська інтелігенція інтегру
валася б до режиму, яким він здається їй здалеку, так само, як фран
цузька інтелігенція, така бунтівна, як вона примушує думати про неї 
чи як вона сама гадає.

Інтелектуали обох націй-імперій — Совєтського Союзу та Сполуче
них Штатів — ті й ті, хоч у різному стилі, пов’язані з режимом, зміша
ним з державою. їм не пропонується ні супротивна, ні антидержавна 
ідеологія.

Ця майже одностайність не випливає з одних і тих самих методів і 
не виявляється в одних і тих самих формах. «Амерікен вей оф лайф» 
заперечує те, що європейський інтелектуал розуміє під ідеологією. 
Американізм не формується в якусь систему концептів чи пропозицій, 
він не знає ні гуртового спасителя, ні кінця світу, ні визначальної спра
ви становлення, ні догматичного заперечення релігії, він об’єднує по
шану до конституції, шанобливе ставлення до індивідуальної ініціати
ви, гуманітаризм, навіяний сильними й невиразними віруваннями, до
сить байдужими до суперництва церков (тільки католицький «то
талітаризм» викликає занепокоєння), культ науки та ефективності. 
Він не має в собі ні детальної ортодоксії, ні офіційної версії. Школа ви
кладає його, суспільство робить його обов’язковим. Конформізм, як
що хочете, але конформізм, який рідко відчувається як тиранічний, 
позаяк він не забороняє вільної дискусії в царині релігії, економіки чи 
політики. Безперечно, нонконформіст, той, симпатії якого спрямо
вані на комунізм, відчуває тягар гуртового засудження, навіть за від
сутності репресії. Індивідуум не зміг би поставити під запитання спо
соби думки та інституції, які проходять за невіддільну частину націо
нальної ідеї, не стаючи підозрілим у злочині проти патріотизму.

Совєтська ідеологія, очевидячки, є достеменною копією американ
ської неідеології. Вона видає себе за пов’язану з якоюсь матеріалістич
ною метафізикою, застосовує очевидну солідарність між щоденними 
заходами та останнім призначенням людства. Вона надає теологічної 
форми всім аспектам практичної діяльності, тимчасом як американці 
схиляються до прагматичного виправдання ухвал, навіть духовного 
порядку. Саме держава проголошує наукову істину й накидає її су
спільству, саме вона формує версію догми на кожному ортодоксаль
ному кроці, вона перебуває над законами й залишає вільною царину 
для поліції, тимчасом як Сполучені Штати й далі дорожать і широкою 
мірою шанують верховенство юридичної влади.

Але не можна відбитися від одного запитання: чи марксистська 
ідеологія, що прийшла із Західної Європи, достеменно передає совет- 
ську особливість? Якщо відкинути тлумачну схоластику, то чи буде 
збережено елементи цілком національної ідеології: п’ятирічні плани, 
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«кадри вирішують все», функція аванґарду, відбір еліти, гуртовий об
робіток землі, позитивний герой, образ нового порядку. Ця ідеологія 
радше походила від Росії, що вийшла з революції, аніж з абстрактних 
побудов молодого Маркса. Так само уявляють собі властиво амери
канську ідеологію, яка відбивала б специфічні риси економіки та 
спільноти Сполучених Штатів, культ успіху, ініціативу індивідуума й 
пристосування до гурту, моральне натхнення й гуманітарну діяль
ність, жорстокість змагання і сенс правил, оптимізм щодо майбутньо
го, відмову від екзистенціальної тривоги, узгодження усіх технічно 
розв’язних проблем, традиційну неприязнь до влади та трестів, фак
тичне схвалення військової держави та широких корпорацій тощо.

Інтеграція експертів у Сполучених Штатах і Росії фатально йде за 
умовами дослідження. Фізиків використовують у лабораторіях вели
ких капіталістичних компаній, совєтських державних трестів чи в 
аґентстві атомної енергії. Вони працюють гуртом, підпорядковують
ся зобов’язанням військової таємниці, вони заробітчани в Росії ще 
більше, ніж у Сполучених Штатах з високими привілеями, вони втра
тили незалежність аматорів чи вільних професій. За капіталістичної 
демократії такі експерти, зокрема медики, юристи, ще чинять опір. 
Підпорядкування експертів підприємствам, які їх експлуатують, ха
рактеризуватиме завтра всі країни промислової цивілізації.

Колектив ставить набуття корисного знання вище за підтримання 
культури. Навіть ті, хто вчора нібито були діячами культури, сьогодні 
стають кимось на кшталт експертів. У Совєтському Союзі, як і в Спо
лучених Штатах, поведінка з людьми відриває від науки й техніки. 
Фахівці з переписування, реклами, виборчої пропаганди, інформації, 
психотехніки вчать говорити, писати, організовувати роботу в такий 
спосіб, щоб ми робили собі подібних задоволеними, обуреними, па
сивними, несамовитими. 'Психологія, що править за основу їхнього 
ремесла, не конче є матеріалістичною на кшталт рефлексології Пав- 
лова. Вона не менше навчає поводитися з людьми радше як з масови
ми істотами з розрахованими реакціями, ніж з незамінимими особис
тостями.

Витіснення культури технікою хвилює частину письменних і ство
рює в них враження ізоляції. Строга спеціалізація збуджує смуток за 
іншим порядком, де інтелектуал не інтегрувався б, як заробітчанин, у 
комерційне підприємство, а як мислитель у людський гурт.

У Сполучених Штатах, де не передбачається іншого режиму, крім 
існуючого, ні ці нарікання, ні ця туга не переходять на активний про
тест. Так само причини цього відносного відчуження виказують себе, 
хоча трохи інакше, в Росії, де технік бере гору над письменним наба
гато більше, ніж у Сполучених Штатах. Письменник, митець і пропа
гандист не відмовляються від титулу «інженера людських душ»; мис- 
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тецтво для мистецтва або чисте дослідження як такі вилучені з прак
тики. Важко уявити собі, щоб совєтські біологи не прагнули спереча
тися про відносні заслуги Морґана та Лисенка, фізики могли вільно 
спілкуватися зі своїми зарубіжними колегами, філософи — ставити 
під сумнів матеріалізм Леніна, музиканти припускатися без небезпе
ки формалістичного злочину.

З цього не випливає, що совєтська інтелігенція нібито сама собою 
ворожа режиму. Може, вона оцінює одержавлення економіки і владу 
партії цілком природними, як американська інтелігенція вважає нор
мальним явищем приватне підприємство. Якщо художник більше не 
змушується до соціалістичного реалізму, романіст — до командного 
оптимізму, якщо генетикові більше не заважають захищати менде
лізм, то, можливо, інтелігенція оголосить себе задоволеною. Романи 
й п’єси, пожвавлені критикою, що пом’якшення «ждановізму» раптом 
настане в роки після смерті Сталіна, розкривають натхнення пись
менних людей більше, ніж численні відозви письменницьких комі
тетів.

Американська інтеліґенція не заздрить умовам совєтської 
інтеліґенцїі, але інтелектуали країн, що їх відштовхує американський 
капіталізм і яких зачаровує пролетарська авантюра, обертаючи очі до 
того й того «монстра», запитують себе, котрий з них є втіленням 
‘їхнього майбутнього, а який більш огидним.

Французький вчений, лабораторія якого погано оснащена, може 
звернутися з власної волі до американізму так само, як і до сов’єтиз- 
му. Але американський режим, названий капіталізмом, як і французь
кий, не виглядає таким, що порвав з теперішністю. Француз мимоволі 
просить у держави взяти на себе завдання, немислимі для гуртового 
розквіту, він шукає у мріях країну, де справді публічна влада щедро ви
трачається на наукове дослідження. Письменна людина — історик, 
письменник, митець — мала б побоюватися деспотизму функціо
нерів, приставлених до культури. Вона відчуває огиду також до ти
ранії, якої зазнають маси, як їх тлумачать фахівці преси, радіо й видав
ництва. Потреба продавати інтелектуальний товар не видається 
менш нестерпною, ніж покора державній ідеології. Діяч культури по
чувається поставленим перед вибором між проституцією та самот
ністю.

Чи суспільний порядок, де техніка перебувала б на службі певної 
філософії, не подолав би цю альтернативу? Там письменник бере 
участь у великій творчості, в перетворенні природи й самого людства; 
там письменник сприяє успіхові п’ятирічних планів, він виробляє, як 
шахтар, керує, як інженер. Він не піклується про продаж, за що бере на 
себе обов’язок держава, він не залежить від видавців, для яких ко
мерційні проблеми не існують. Він не почувається рабом, бо вступає 
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ідеології, яка об’єднує народ, партію й публічну владу. Він уникає ізо
ляції, труднощів заробляння собі на життя пером, суворості свого дру
гого ремесла, нудьги переписування. Натомість у нього жадають єди
ної пожертви; казати «так» режимові, казати «так» догмі та її щоден
ним тлумаченням, неминучої поступки, яка, однак, несе зародок то
тальної корупції.

Західний письменник, який вдавався до самозречення, аби досягти 
успіху, або заледве животів у затінку, здалеку уявляє собі спільність з 
юрбами, що кують майбутнє, спокій, що його забезпечують державні 
видавництва. Непевність, до якої призводять непередбачені порухи 
чистки, він сприймає без особливих труднощів, вона є зворотним бо
ком відповідальності, якою він натхненний. Але як він зможе ви
терпіти обов’язок ентузіазму? Герої визволеного пролетаріату співа
ють славу своїм господарям. Скільки часу щирість їхнього приєднан
ня чинить опір перед зобов’язаннями громадської служби?

Тридцять років тому Жюльєн Банда забезпечив успіх одного ви
слову: «зрада клерків». Громадська думка ще не забула відозви, підпи
сані з обох боків Райну найбільшими іменами літератури й філософії. 
Інтелектуали повторили солдатам, що вони боролися — одні за куль
туру, інші за цивілізацію, вони розвінчали варварство ворога, не підда
ючи критиці наведені свідчення, перетворили суперництво сили, схо
же на безліч інших, що їх пережила Європа в минулому, на своєрідну 
священну війну. Вони надали інтересам держав, ненависті народів на
вмисне раціональної форми. Вони знехтували своєю місією, яка поля
гає в тому, щоб служити позачасовим цінностям, істині, справедли
вості.

Висновки з обговорення не були менш спантеличені. Жюльєн Бан
да чистою душею описав секуляризацію думки. Інтелектуали вказали 
на ціну земних багатств, національну незалежність, політичні права 
громадян, піднесення рівня життя. Навіть християни піддаються зача
руванню іманентності. Якщо зрада полягає в штучному підвищенні 
ціни на часове й у знеціненні вічності, то інтелектуали наших часів усі 
зрадники. Відірвані від церкви, вони зреклися духівництва, бо прагну
ли заволодіти природою і могутністю над їм подібними. їхня про
фесійна діяльність змішана 'їхньою проповіддю з історичними кон
фліктами. То як інтелектуали зможуть уникнути суперечностей та за
кріпачення політики, коли вони вірні своїй місії, коли вони її зраджу
ють? Справа Дрейфуса слугувала Жюльєну Банда за ідеальний взірець. 
Духівники, які захищали помилково засудженого невинного, корилися 
законові їхнього стану, навіть якщо вони зачіпали престиж генерально
го штабу й силу армії. Духівник повинен ставити пошану до істини ви
ще за велич батьківщини, але він не має дивуватися, що принц оцінює 
це інакше.
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Знамениті причини не зводяться до взірця справи Дрейфуса. Коли 
дві нації перебувають у двобої, коли один повсталий клас намагається 
посісти місце вчорашніх привілейованих, як сказати істину, проголо
сити справедливість? Якщо припустити, що безпосередня відпові
дальність центральних імперій у розв’язанні Першої світової війни бу
ла більшою, ніж відповідальність Антанти, — а сумнів припускався, — 
то духівник як такий мусив виголосити якийсь вирок? Настільки, 
наскільки причини розв’язання війни важать для наслідків перемоги 
того чи того табору. Чому німецькі інтелектуали не могли б щиро 
повірити, що перемога райху послужить зрештою найвищим інтере
сам людства?

Цінності, визначені абстрактними термінами, рідко дозволяють 
робити вибір між партіями, суспільними порядками, націями. Якщо 
ми виключимо прихильників насильства задля самого насильства, 
тих, хто заперечує розум, пророцтва повернення до дикої тварини, ко
жен табір утілює певні цінності, жоден не задовольняє всіх вимог 
духівника. Хто проголошує справедливість на завтра, той експлуатує 
найжорстокіші засоби. Той, хто відмовляється проливати кров, легко 
пристає на нерівність умов. Революціонер стає катом, консерватор 
сповзає до цинізму. Чи в порядках якоїсь держави інтелектуал-службо- 
вець партії чи профспілки, керівник досліджень за рахунок амери
канської авіації або агентства атомної енергії може підкоритися дис
ципліні діяльності? Підпис відозв проти всіх злочинів на поверхні пла
нети не є за наших часів сміховинним наслідуванням духівництва?

У країнах, які їхня слабкість і чвари захищають від одностайності, 
інтелектуали турбуються про ефективність так само, як і про справед
ливість своїх промов. Треба чи ні викривати совєтські концентраційні 
табори в той момент, коли «американська окупація» видається інтелі- 
ґентській верхівці великою небезпекою? Не інакше все відбувається по 
той бік барикади: антикомуністи, в свою чергу, жертвують усім для по
треб боротьби. Не більше, ніж прості смертні, інтелектуали не звіль
няються від логіки пристрастей. Навпаки, вони ще більше прагнуть ви
правдання, бо хочуть зменшити в собі частку несвідомості. На політич
не виправдання завжди чатує маніхеїзм. Знову — де ж зрадники?

На це запитання я відповім тут лише самому собі. Інтелектуал, 
який прив’язує ціну до розумної організації міста, не задовольниться 
лише тим, щоб поставити підпис під усіма маніфестами, спрямовани
ми супроти всіх несправедливостей. Хоч він старається схвилювати 
добре сумління всіх партій, він виступить на користь тієї партії, яка, на 
його думку, пропонує йому найкращий людський шанс — історичний 
вибір, який має в собі ризики помилок, невіддільних від історичних 
умов. Інтелектуал не відмовляється від зобов’язання і того дня, коли 
він бере участь у діяльності, схвалює її суворість. Але він силкується 
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ніколи не забувати ні аргументи супротивника, ні непевності майбут
нього, ні похибок його друзів, ні таємного братерства борців.

Інтелектуал, «відповідальний» за комуністичну партію, опікується 
масами, втягує їх у битву, веде до школи, підбадьорює до роботи, 
вчить їх істини. Він і духівник, бо також коментує догму. Він став своє
рідним воїном, і далі мислячи й пишучи. Переможна релігія дозволяє 
інтелектуалові втілювати одночасно в первісній фазі хрестового похо
ду різні типи, які відокремляться одні від одних, коли знову запанує 
мир.

Тимчасовий успіх, за який доведеться дорого заплатити. Член 
партії дав інвеституру кільком людям, лідерам, яким плескали в до
лоні вчора, господарям бюрократії завтра. Бранець нестерпного по
неволення режиму, він змушений прославляти керівників держави, 
дотримуватися хитрощів лінії, освяченої Божим царством у майбут
ньому. Ще гірше: він мусить повторювати ортодоксальні промови й, 
зрештою, аплодувати катам і забирати честь у переможених.

Безперечно, він знає символічний сенс злочинів Троцького чи Бу- 
харіна. Філософ у Парижі має право розрізняти злочини, що зводять
ся лише до опозиції й до шпигунства на користь Гестапо. Але інтелек
туал з іншого боку залізної завіси не має права публікувати про цю 
відмінність. Він повинен висловлюватися, як поліцай-інквізитор, зра
джувати свою місію, аби залишитися вірним державі. Віддана своєю 
перемогою якійсь партії-церкві, якійсь ідеології, що зашкарубла в 
догмі, ліва інтелігенція приречена на бунт чи на заперечення.

Чи й далі вона ще у вільній Європі почуватиметься божевільною 
настільки, що надихатиме крок? Позбавлена справжньої віри, чи вона 
визнаватиме навіть не в пророцтві, душі великих діянь, а у віковій 
релігії виправдання тиранії?
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КІНЕЦЬ ІДЕОЛОГІЧНОГО ВІКУ?

Здається парадоксальним розглядати кінець ідеологічного віку 
тоді, коли сенатор Маккарті й далі утримує одну з перших ролей на ва
шингтонській сцені, коли «Мандарини» здобувають Ґонкурівську 
премію і коли мандарини тілом і душею здійснюють паломництво до 
Москви й Пекіна. Ми не настільки наївні, щоб чекати близького миру: 
розчаровані чи ліквідовані переможці, бюрократи й далі панують.

Може, люди Заходу мріють про політичну терпимість, як вони пе
ренаситилися три століття тому марною різаниною в ім’я того само
го Бога, за вибір справжньої церкви. Але вони вселили в інші народи 
віру в райдужне майбутнє. Ніде в Азії чи Африці держава-провидець 
не поширила достатньо добродіянь, щоб притлумити пориви безглуз
дих сподівань. Європейські нації випередили інші народи в досягненні 
промислової цивілізації. Вражені першими дотиками скептицизму, 
може, вони проголосять бодай здалеку про прихід нових часів.

* * *
Озирнімося назад, до століть, що спливли після світанку філософії 

іманентності та сучасної науки. Всі ідеології, які протрималися роки 
чи десятки років, ввібравши в себе уяву юрб чи мислителів, ретроспек
тивно розкривають якусь просту структуру, провідні думки в малому 
числі.

Оптимізм лівиці створений, підтримуваний сильним почуттям: 
адміністрація зобов’язана перед владою розуму впевненістю, що за
стосування науки сколихнуть порядок колективів і умови індивідуумів. 
Прадідівське прагнення якоїсь братерської спільноти виливається во
дночас у позитивне знання, аби по черзі чи одночасно пожвавити на
ціоналізм і соціалізм.

Свобода7 дослідження, спрямована проти ортодоксії церкви, 
рівність борців, установлена вогнестрільною зброєю на бойовому 
полі, роз’їдала споруду аристократичної Європи після падіння фран
цузької монархії, революційний запал, посилений Грандіозними успі
хами, як і кривавими поразками, поділився на дві течії — націоналіс
тичну й соціалістичну.
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Чи покликані захищати батьківщину, ризикуючи життям, члени 
клубу монархів не мали права вимагати якоїсь держави, що належала 
б їм особисто, керівництва, мова якого була б їм зрозумілою? Істори
ки, філософи чи романісти, наполягаючи на складнощах гуртових душ 
чи на праві народів розпоряджатися самим собою, чутливі до під
свідомого творення століть чи до зв’язку античних світів, виробили 
теорію націй. Може, вони перебільшили, виправдовуючи національні 
пристрасті, то близькі до племінних, то осяяні мрією свободи. Почат
кова школа й військова служба робили зрештою анахронічною роз
важливу адміністрацію, схвалену багатьма націями.

Національні почуття ще сильні з обох боків залізної завіси. У на
родних демократіях ненавидять російське панування. Легко збуджу
ється роздратування французів проти американської «окупації». Євро
пейська спільнота захисту була викрита як верховна установа, що пе
ретворювала на наднаціональний організм деякі прерогативи суве
ренітету. Член комуністичної партії дотримується вказівок, що надхо
дять з Москви. Він саботував зусилля війни 1939 — 1940 рр., він 
приєднався до руху Опору в червні 1941 року, але партія набула міль
йони своїх прихильників у періоди, коли інтерес Франції збігся з інте
ресом Совєтського Союзу.

Національне почуття залишається і повинно залишатися цемен
том гуртів, націоналістична ідеологія не менше засуджується в Захід
ній Європі. Ідеологія припускає певне оформлення, очевидячки систе
матичне, фактів інтерпретації, бажань, передбачень. Інтелектуал, 
який вважає себе переважно націоналістичним, повинен тлумачити 
історію як постійну боротьбу держав-хижаків або пророкувати мир 
між незалежними націями, одна від одної поважнішими. Поєднання 
революційного націоналізму і маккіавелівської дипломатії у вченні 
Морраса не змогло б пережити послаблення європейських держав.

Хай керівники захищають зубами й пазурами інтереси й права 
країни проти захоплення союзників, звичайно, сильних і нестримних. 
Чи можна сповнитися радощами за тимчасову велич якогось гурту 
поза можливістю виготовляти її зброю? У загальному підсумку вій
ськових витрат Атлантичного альянсу бюджет американської оборо
ни становить три чверті. Ізоляція, нейтралітет, гра між блоками іноді 
можливі, завжди законні, вони не піддаються якомусь ідеологічному 
перетворенню. У наше століття людськцй порядок не зміг би мати за 
основу якусь націю другого порядку.

Сполучені Штати й Совєтський Союз могли б пишатися тим, що 
вони панують і прагнуть завойовувати. їхній націоналізм не є того са
мого рівня, що націоналізм європейських держав, пов’язаний із пев- 
ною землею, культурою, мовою. Громадянство надавалося в царській 
і совєтській Росії, у Сполучених Штатах людям різних рас, різного ко
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льору шкіри, різних мов.’Передсуди з приводу кольорів гальмують до
ступ неґрів до рівності'," яку обіцяє американська конституція. Якщо 
останні не стали чутливими до комуністичного заклику, то причиною 
цього є обіцянка, записана в конституції. Зовні Сполучені Штати, крім 
кількох років наприкінці останнього століття та початку цього 
століття, не знали імперіалізму європейського типу, бажання екс
пансії та постійної боротьби Штатів. Громадянство менше втягує до 
участі в культурі, вкоріненій в історію, аніж до набуття якогось спосо
бу життя.

Совєтський Союз продовжив традицію царизму, яка відкривала 
правлячим класам чужорідних народів доступ до аристократії царської 
держави. Він підтримав завдяки комуністичній партії єдність багато
національної еліти. Совєтське громадянство, запропоноване числен
ним національностям, вимагає відданості якійсь державі і приєднання 
до якоїсь ідеології, не відречення від національного походження.

Дві потуги були спонукані своїм суперництвом внаслідок силової 
порожнечі, що утворювалася наступного дня після Другої світової 
війни, створити одна проти одної наднаціональні системи. НАТО на 
чолі зі Сполученими Штатами, які постачають зброю союзницьким 
дивізіонам, є єдиними, спроможними врівноважити совєтську силу. 
Маршал Рокосовський командує у Варшаві, бо совєтські керівники 
сумніваються у польській вірності, й тому підрозділи Червоної Армії 
стоять у центрі Німеччини. Великий простір, улюблена тема теоре
тиків III райху, утворений з обох боків залізної завіси, але тільки у 
військовому порядку.

Вагаються вживати термін «імперія». Немає найменшого зародка 
атлантичного патріотизму, й ніхто не вірить, що совєтсько-російський 
патріотизм дуже пошириться в союзницьких державах, за межами ко
муністичних меншин. Багатонаціональна система, теоретично уніфі
кована тріумфом спільної віри, спростовується сама собою, ізолюючи 
одні від одних народні демократії. Ніхто не подорожує легше з Румунії 
до Польщі, ніж із Польщі до Франції. Москва організувала обмін това
рами між Китаєм та Східною Німеччиною, але примножила перешко
ди для проїзду осіб. Надають народним демократіям вигляду неза
лежності, замикаючи кожну з них у своїх кордонах, ніби держава з по
требою тотального планування повинна бути закрита навіть для своїх 
союзниць.

Так само, як панування людей іншої раси чи іншої мови, крайня 
нерівність умов здавалася суперечливою духові нових часів. Дива на
уки надавали убогості ганебного характеру. Ніхто не сумнівався в то
му, що промисловість повинна незабаром знищити пережитки вікової 
убогості. Були розбіжності тільки щодо вибору засобів. Ідеал су
спільної спільноти гойдався між взірцем рівноваги, здійсненим усіма, 
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не будучи предметом якоїсь свідомої волі, та ідеалом достатку для 
всіх завдяки якомусь планові сукупності та ліквідації експлуататорів.

Лібералізм і соціалізм і далі вселяють переконання, посилюють 
боротьбу думок. Стає дедалі важче розважливо втілювати такі уподо
бання в доктрини. Західна дійсність має численні соціалістичні інсти
туції. Не можна більше розраховувати на гуртову власність чи на пла
нування, щоб драматично поліпшити долю людей.

Технічний поступ не розчарував: може, він пришвидшився у нашу 
добу. Либонь, він подолає через кілька років або через кілька десятків 
років обмеження споживання. Але більше не знають ціни і меж. Ме
ханічні спільноти не є мирними; вони звільняють людину від тягаря 
убогості та слабкості, вони підпорядковують мільйони трудящих логі
ці виробництва великою серією, вони ризикують поводитися з особи
стостями як із якимось матеріалом.

Ні оптиміст, який уявляє собі братерство завдяки достатку, ні пе
симіст, котрий уявляє собі досконалу тиранію, навислу над свідомістю 
завдяки інструментам зв’язку та тортур, не відкидають досвід XX ст. 
Діалог тих і тих, започаткований за часів перших заводів, провадиться 
й далі, за наших часів він не набуває стилю ідеологічної суперечки, бо 
кожна з протилежних тем не прив’язується більше до якогось класу чи 
якоїсь партії.

Остання велика ідеологія народилася з поєднання трьох елемен
тів: бачення якогось майбутнього, яке відповідає нашому прагненню, 
зв’язку між цим майбутнім та якимось соціальним класом, віри в 
людські цінності поза перемогою робітничого класу завдяки плану
ванню і гуртовій власності. Віра в чесноти соціо-економічної техніки 
перебуває в стані втрати, й марно шукають клас, який приніс би з со
бою радикальне оновлення інституцій та ідей.

Теорія, ще й сьогодні поширена, про боротьбу класів зіпсута неза
конною асиміляцією: суперництво між буржуазією та пролетаріатом 
відрізняється переважно від суперництва між аристократією та буржу
азією.

Було перетворено на прометеївський подвиг падіння французької 
монархії і криваві перипетії республіки, підданої заколотам і терору. 
Геґель нібито побачив, як верхи прийшов дух світу, втілений в яко
мусь офіцерові долі, котрого бог битв увінчав. Маркс, потім Ленін 
виплекали мрію про якобінців, активну меншину, яка місить народне 
тісто, місіонерський порядок на службі соціалістичної революції; Не 
було сумніву, що пролетаріат довершить справу буржуазії.

Ідеологами пролетаріату є буржуа. Буржуазія, хоч би як вона поси
лалася на Монтеск’є, на Вольтера чи на Жана-Жака Руссо, законно 
протистояла давньому режиму, католицькому баченню світу, своїй 
власній думці про існування людей на цій землі й про політичний по-
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рядок. Пролетаріат ніколи не мав концепції про світ, протилежної 
концепції буржуазії; існувала ідеологія про те, яким мав би бути чи що 
повинен робити пролетаріат, ідеологія, історичний вплив якої був 
тим більше великий, що число промислових робітників було менше. 
Партія, сказати б, пролетарська в країні, де вона здобула перемогу, 
мала за військо селян більше, ніж трудящих із перших заводів, за ке
рівників інтелектуалів, що дратувало традиційну ієрархію чи виклика
ло національну зневагу.

Цінності, мимовільно пережиті робітничим класом, відрізняються 
від цінностей буржуазії. Доречно висунути антитези: сенс солідарності 
чи потяг до володіння, участь у спільноті чи поглиблення самобут
ності або еґоїзму, щедрість тих, хто не знає грошей, чи скнарість бага
тих тощо. Ніхто й не гадає заперечувати очевидне: спосіб і стиль жит
тя не є ті самі в робітничих передмістях і в гарних кварталах. Так звані 
пролетарські суспільні порядки, тобто керовані комуністичними 
партіями, майже нічим не зобов’язані властиво робітничій культурі, 
партіям чи профспілкам, керівники яких самі належали до робітничо
го класу.

Народна культура в наше століття знемагає під ударами «Правди», 
«Франс-суар» чи «Дайджеста». Революційний профспілковий рух, анар
хічні профспілки не чинять опору підсвідомій коаліції підприємниць
ких організацій, які їх бояться, і соціалістичних і особливо кому
ністичних партій, що їх ненавидять. Ці останні позначені думкою й ді
яльністю інтелектуалів.

З надією цілком втілити амбіції буржуазії — перемога над приро
дою, рівність людей чи шансів — ідеологи передали смолоскип про
летаріату. Контраст між технічним поступом і убогістю робітників 
викликав сором. Як не приписати приватній власності й ринковій 
анархії пережитки прадідівської убогості, спричиненої насправді ви
могами накопичення (капіталістичного чи соціалістичного), недо
статністю продуктивності, зростанням населення. Бунтуючи проти 
несправедливості, сердечні люди хапалися за думку про те, що капі
талізм, поганий сам собою, буде знищений своїми суперечностями і 
що жертви отримають перемогу над привілейованими. Маркс здій
снив геніальний синтез гегелівської метафізики історії, якобінського 
тлумачення революції, песимістичної теорії, ринкової економіки, роз
виненої англійськими авторами. Достатньо було назвати пролетар
ською марксистську ідеологію, щоб підтримати послідовність між 
французькою та російською революціями. Але достатньо розплющи
ти очі, щоб розвіяти ілюзію.

Ринкова економіка й суцільне планування є тими взірцями, що не 
відтворюють жодної дійсної економіки, ані послідовних етапів ево
люції. Немає необхідного зв’язку між фазами промислового розвитку 



258 Висновок

та перевагами того чи того взірця. Відсталі економіки наближаються 
більше до . взірця планування, ніж передові економіки. Змішані 
суспільні порядки не є страховиськами, нездатними жити, чи перехід
ними формами до якогось чистого типу, але нормального стану. Ми 
знайдемо в плановій системі більшість категорій планової економіки 
більш-менш зміненими. У міру того, як зростатиме рівень життя і со- 
вєтський споживач матиме справжню свободу вибору, добродійства 
та труднощі західного розквіту дадуть про себе знати з іншого боку 
залізної завіси.

Революції до XX ст. не є пролетарськими, вони замислені й керо
вані інтелектуалами. Вони поборюють традиційну владу, непристосо- 
вану до вимог технічного віку. Пророки уявляли собі, що капіталізм 
спонукає до вибуху революцію, схожу на ту, яка сколихнула Францію 
наприкінці XVIII ст. Але нічого не сталося. Зате там, де керівні класи 
не змогли чи не захотіли достатньо швидко оновитися, невдоволення 
буржуазії, нетерплячість інтелектуалів, давні амбіції селян спровоку
вали вибух.

Ні Росія, ні Сполучені Штати не пережили повністю боротьби ари
стократії та буржуазії. Царизм забаг запозичити технічну цивілізацію, 
цілком відкидаючи демократичні ідеї. Він був замінений владою, яка 
встановила суміш суспільства й держави, адміністраторів, котрі ста
новили єдиний клас привілейованих.

Сполучені Штати усвідомили самі себе з прогресивними ідеями 
європейського XVIII ст. Вони спробували втілити їх у практику на ці
линних землях, на ґрунті, який треба було підкорити, менше на індіан
цях, приречених умирати, відштовхнутими тубільною культурою та 
іммігрантами, ніж на лісах і негодах. Жодна аристократія, горда за 
свої послуги, не применшує порив розуму й промисловості. Релігія 
вчила моральної суворості, а не ортодоксії віри. Вона схиляла грома
дян до непримиримості, до конформізму, вона не об’єднувалася із 
державою, аби гальмувати рух сучасної думки.

Оптимістична думка XVIII ст. не була заперечена жодним рухом, 
подібним до Великої французької революції та відділення пролета
ріату. Громадянська війна, загальна й матеріальна були витлумачені 
істориками — рупором переможців — як тріумф: народ не може жи
ти напіврабом, напіввільним. Американські робітники прийняли 
обіцянки американської ідеї і не повірили в потребу апокаліпсису.

Озброєні вченням, яке заздалегідь засуджувало їхню справу, біль
шовики були будівниками промислового суспільства раніше не відо
мого стилю. Держава взяла на себе відповідальність за розподіл ко
лективних ресурсів, керівництво заводами, створення заощаджень, 
збільшення інвестицій. Робітничий клас Заходу в XIX ст. виступив 
проти господаря, а не прямо проти держави. Там, де власник і держа
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ва зливаються, бунт проти одного спричиняв непокору щодо іншого. 
Марксистська ідеологія запропонувала чудове виправдання потреби 
державної економіки: пролетарі повинні беззастережно коритися 
своїй загальній волі, втіленій у партії.

Звісно, якщо діалогу було б дотримано, то інтелектуали мали б ви
крити убогість передмість Ленінграда й Москви в Росії 1930 року, як 
їхні колеги викрили злидні передмість Манчестера чи Парижа 
століттям раніше. Контраст між зростанням засобів виробництва й 
загостренням, очевидним чи дійсним, народних страждань нібито 
викликав утопії, що віщували поступ без сліз чи великих катастроф.

Зрештою, яку програму революціонери могли б протиставити 
совєтській дійсності? Вони вимагали б чи вимагають політичних сво
бод, робітничого контролю, неіндивідуальних засобів виробництва, 
принаймні в сільському господарстві. За капіталістичного порядку 
маси можуть уявити собі, що громадська власність вилікує чи притлу
мить лиха промисловості, вони не можуть за колективного режиму 
досягти такого самого дива відбудови приватної власності. Незадово- 
лені мріють про повернення до ленінізму, про по-справжньому проле
тарську державу, іншими словами, вони прагнуть інституцій, життя, 
яке вірніше втілювало б панівну ідеологію.

У Сполучених Штатах пролетаріат не мислиться як такий. Робіт
ничі організації вимагають і отримують багато реформ, що їх у Єв
ропі пов’язують з Welfare State чи соціалізмом; вожді мас задоволені 
місцем, що його теперішній режим відводить для них, і самі маси не 
прагнуть ні іншого суспільства, ні інших цінностей. Одностайність із 
приводу «вільного підприємництва», конкуренція, обіг еліт не озна
чає, що американська дійсність узгоджується з цими ідеями, не 
більше, ніж обов’язкове викладання марксизму-ленінзму не Гарантує 
відповідності російського суспільства офіційній ідеології.

Отже, різними шляхами, спонтанно чи за допомогою поліції, два 
великих суспільства усунули умови ідеологічної суперечки, інтегрува
ли трудящих, накинули одностайне прилучення до принципів су
спільства. Суперечка залишається патетичною в країнах другорядних, 
які не визнають себе цілком у таборі, до якого вони належать; надто 
горді, щоб визнати свою фактичну залежність, надто пихаті, щоб зі
знатися, що протест внутрішнього пролетаріату схвалює радше націо
нальну поразку, ніж декрет історії, зачарований могутністю, яка поши
рює страх, ув’язнений географією, яка терпить паплюження й заборо
няє нашестя.
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* * *
За очевидним парадоксом, поширення тієї самої технічної 

цивілізації на планеті надає особливого характеру проблемам, які 
зіштовхують різні нації в нашу добу. Політична свідомість наших часів 
покрита незнанням цих властивостей.

Ліберальна, соціалістична, консервативна, марксистська, наші іде
ології є спадкоємицями століття, коли Європа знала плюралізм циві
лізацій, але не сумнівалася в універсальності свого покликання. Сьо
годні заводи, парламенти, школи постають на всіх широтах, маси по
жвавлюються, інтелектуали захоплюють владу. Європа, яка завершує 
перемагати і вже близька до своєї перемоги й до бунту своїх рабів, ва
гається зізнатися, що її ідеї підкорили світ, але не зберегли форму, яку 
вони мали в наших шкільних суперечках та в наших дебатах під час фо
руму.

Бранці марксистсько-ленінської ортодоксії, інтелектуали Сходу не 
мають права не визнати очевидний факт: промислова цивілізація має 
в собі різні зразки, з яких ні історія, ні розум не можуть зробити яко
гось радикального вибору. Інтелектуали Заходу іноді вагаються виз
нати протилежний сенс: без свободи дослідження, індивідуального за
ходу, ініціативного духу торговців та промисловців, може, ця цивіліза
ція не постала би. Чи ті самі чесноти вкрай необхідні, щоб її відтвори
ти або продовжити? Дивне століття, коли вдається облетіти землю за 
сорок вісім годин, але коли головні дійові особи драми вимушені на 
кшталт героїв Гомера обмінюватися своїми лайками здалеку.

Індія не може наслідувати ні взірець сьогоднішньої Європи, ні 
Європи 1810 року. Якщо припустити, що прибуток на душу населення 
і розподіл трудящих були б у Індії 1950 року такими, якими вони були 
в Європі півтора століття тому, фази економічного розвитку не були 
б рівнозначними. Індія запозичає технічні рецепти замість їх винахо
дити, вона отримує ідеї, прийняті в лейбористській Англії, застосовує 
уроки сучасної медицини та гігієни. Зростання населення та еко
номіки не будуть узгоджені між собою в Азії XX століття, як це було 
в Європі XIX ст.

Визначена економічним і демографічним віком країн, політика та
кож визначена традиціями, властивими кожній нації, кожній куль
турній сфері. Скрізь у так званому вільному світі відбуваються збори 
обіч високих печей. Переводять на першому етапі інституцію, яка бу
ла на Заході вінцем демократичної справи. В Парижі в останньому 
столітті законно вимагали загального виборчого права, парламентсь
кого суверенітету; держава була зміцнена століттями монархії, нація 
була викувана століттями спільного життя. Інтелектуальний клас, 
втягнутий у ораторське змагання, прагне заволодіти владою. Жителі 
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Заходу не помилилися, думаючи, що їхні парламенти — континен
тальні амфітеатри або острівні прямокутники — були спрямовані од
ним і тим самим тріумфальним маршем через планету, як автомобілі 
чи електрична енергія. Вони помилялися, віддаючи перевагу ідео
логіям, які прославляють ці інституції.

Теорія повинна й може перелічувати обставини — силу національ
ної єдності, інтенсивність сварок мов, релігій чи партій, інтеґрацію чи 
розклад місцевих спільнот, здатність політичної еліти тощо, які ви
значають у кожній країні шанси парламентського успіху. Переваги, що 
їх виражають для якогось методу політичні чи економічні вчення, є 
розумні доти, доки не забувають їхні межі чи невпевненість. Вільний 
світ припустився б фатальної помилки, якби повірив, що він володіє 
єдиною ідеологією, яку можна порівняти з марксизмом-ленінізмом.

Сталінська техніка залишається застосовуваною скрізь, де партія 
завдяки російській чи національній армії захопила до своїх рук держа
ву. Фальшиве вчення надихає на ефективну дію, бо ця остання визна
чена тактичними поглядами, що ґрунтуються на півстолітньому 
досвіді.

Помилка вчення виказує себе огидою багатьох до цього псевдовиз- 
волення. У неросійській Європі комуністичні режими були нездатні 
підтримуватися без допомоги Червоної Армії. З часом національні 
особливості — фаза економічного розвитку, традиції — утвердяться 
всередині совєтського світу. Експансія комуністичної влади не доведе 
істину вчення, не більше, ніж перемоги Магомета не довели істини 
ісламу.

Совєтський світ не є жертвою своїх помилок; Захід є такою жерт
вою. Ідея уряду, передана через дискусію, є, можливо, певним ідеа
лом, практика виборів чи асамблей є між іншими певною практикою. 
Якщо роблять спробу її впровадити, не турбуючись про обставини, то 
в такий спосіб пришвидшують поразку. Тож поразка демократичної 
практики не приховується за організацією терору й ентузіазму, вона 
спливає на поверхню й виливається у деспотизм.

Жодна інтелігенція не страждає так, як французька інтелігенція 
від втрати універсальності, жодна не відмовляється так настирливо 
відкидати свої ілюзії, жодна не виграла б так, визнаючи справжні про
блеми Франції.

Франція належить до некомуністичного світу й не зможе змінити 
табір, не спричинивши катастрофу, якої вона всіляко прагне уникнути. 
Ця приналежність не забороняє жодного так званого лівого заходу, 
коли йдеться про націоналізацію підприємств або реформування ста
тусу Північної Африки. Англосаксонський вплив зливається з совєт- 
ським впливом проти французького протекторату в Тунісі чи Марок
ко. Географія виключає запозичення совєтської техніки управління й 
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участь у владі представників Москви. Ніби задля того, щоб гарантува
ти власну неефективність, французькі інтелектуали не перестають 
обмірковувати неможливе запозичення й пропонувати комуністичній 
партії співпрацю, яку та відкидає або приймає залежно від обставин із 
незмінною огидою.

Сумуючи за істиною обсягом цілого людства, вони залишаються 
на сторожі подій. Бульвар Сен-Жермен-де-Пре якийсь час був про- 
тітовським після засудження Югославії Москвою. Маршал Тіто, не 
відкинувши комунізм, уклав військові союзи, аналогічні тим союзам, 
за які прогресисти докоряли західним державам: він ураз утратив свій 
престиж.

Китай Мао Цзедуна саме тепер, наприкінці 1954 року, перебрав 
спадщину Югославії Тіто. Ширше, загадковіше, ніж країна балкансь- 
кого Давида, він збирається втілити нарешті справжній комунізм. Як 
ніхто не розшифровує характери письма, що візити обмежуються 
кількома містами й кількома заводами, ентузіазмові мандрівців аж 
ніяк не загрожує контакт із дійсністю. Люди стримуються розпитува
ти про те, що могло б поінформувати про зворотний бік прикраси, 
про місіонерів1, контрреволюціонерів. Либонь, перемога комунізму в 
Китаї є найбільш значущим фактом століття; руйнація великої роди
ни, будівництво важкої промисловості, могутньої армії, міцної держа
ви позначають нову еру в історії Азії. Який взірець, який урок пропо
нує режим Мао Цзедуна Франції?

1 Див.: Д. Биіау, Ь’ЕюіІе сопіте Іа Стоіх, Нопког^, 1952.

Багато завдань, що постають перед Францією у цій середині сто
ліття, нібито мають значення, яке виходить далеко поза наші кордони: 
організувати справжню спільноту між французами та мусульманами в 
Північній Африці, згуртувати нації Західної Європи, аби вони менше за
лежали від американської могутності, подолати технічну відсталість, 
що спіткала нашу економіку, ці історичні справи могли б розбудити тве
резий запал. Жодна не похитне становище людей на землі, жодна не 
зробить із Франції солдата ідеалу, жодна не вирве із Азії, з якою нас 
пов’язує доля, жодна не вибухне метафізичними ідеями (свобода, рів
ність), жодна очевидна універсальність соціалістичної чи націоналіс
тичної ідеології. Ставлячи нашу країну на своє точне місце в планетар
ній кон’юнктурі, діючи згідно із вченням суспільних наук, можна досяг
ти єдиної політичної універсальності, досяжної в нашу епоху. Ми нада
ли б механічній цивілізації форми, узгодженої з минулим і з віком нації, 
ми організували би з метою розквіту й миру зону планети, де простя
гається випромінення нашої сили й нашої думки.

Освічені видаються байдужими до цих майбутніх перспектив. 
Складається таке враження, що вони прагнуть віднайти в філософії 
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іманентності еквівалент втраченої вічності й що вони шепочуть: «Що 
воно все таке, що не є універсальне?»

* * *
Ностальгія за універсальною ідеєю визначає поведінку французь

ких інтелектуалів. Ця поведінка має відлуння зовні, що не є пов’язане 
тільки з талантом письменників. Якщо діячі культури перестають ві
рити всією своєю душею в істину для всіх людей, то чи не сповзають 
вони до байдужості?

Релігія інтелектуалів комунізм вербує прихильників серед інтелек
туалів Азії чи Африки, тимчасом як розважлива демократія Заходу ча
сто виграє на вільних виборах, але зовсім не набирає членів, будь-що 
готових до тріумфу справи.

«Пропонуючи Китаю та Японії вікову версію нашої західної цивілі
зації, ми їм дали каменюку, тимчасом як вони просили хліба. Тоді, як 
росіяни, пропонуючи їм одночасно комунізм і техніку, дали їм щось на 
кшталт хліба: чорний і кам’янистий хліб, якщо ваша ласка, але хліб; це 
все ж таки харч, який має в собі трохи харчової речовини для духовно
го життя, без якої людина не змогла б жити»1.

1 Arnold Toynbee, Le Monde et L'Occident, Paris, 1953, p. 144.

Комунізм — відстала версія західного вчення. Він зберігає в собі 
амбіцію того, що він підкорив природу, поліпшив долю знедолених, 
жертвує тим, що було й залишається душею невизначеної авантюри: 
свобода дослідження, свобода вченої суперечки, свобода критики й го
лосування громадянина. Він підпорядковує розвиток економіки суво
рому плануванню, будівництво соціалізму ортодоксії держави.

Чи треба казати, що комуністична версія бере гору завдяки своїй 
інтелектуальній слабкості? Справжня теорія не усуває непевності те- 
перішнього, вона підтримує сварки між партіями, дозволяє сподівати
ся тільки на повільний поступ, не звільняє інтелектуалів Азії від їхніх 
комплексів. Вікова релігія зберігає престиж і силу пророцтва, пород
жує невелике число фанатиків, і ці останні, в свою черіу, мобілізують 
і очолюють маси, менше зваблені баченням майбутнього, ніж бунтарі 
проти нещастя теперішності.

Зміст комуністичної віри зовсім не відрізняється від змісту інших 
ідеологій, до яких приєднуються інтелектуали лівиці на цілій планеті. 
Ці останні залишаються здебільшого на порозі, бунтівні проти сек
тантської дисципліни. Меншина, яка переходить на інший бік, пере
боровши сумніви й сутінки, сповнена віри, що «перевертає гори». 
Ліберали сумніваються самі в собі й відчувають глухе усвідомлення, 
ніби вони перебувають у таборі зла (правиці, реакції, феодалізму). 
Клімат західних університетів зробив студентів, що приїхали з різних 
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континентів, чутливими до вчення марксизму-ленінізму, який є не 
довершенням, а догматичною зашкарублістю прогресивної філо
софії.

Комунізм, подейкують, -- перше з переважно європейських віру
вань, яке зуміло підкорити мільйони азійців. Першими неофітами 
були інтелектуали. Вони не були охоплені християнством, яке від
штовхувало традиційну систему цінностей і звичаїв, викривало по
ведінку загарбників і не узгоджувалося з науковою думкою, принци
пом військової переваги імперіалістів. Комунізм спокушав не тому, 
що він є своєрідною християнською єрессю, а тому, що він нагадує 
крайню форму, вирішальну інтерпретацію раціоналістичної й опти
містичної філософії. Він надає послідовного виразу політичній надії 
Заходу.

Прості люди чутливі до цієї надії, але байдужі до тлумачної схола
стики. Вони дозволяють охопити себе партією більше, ніж почувають 
себе вірними церкві. Селяни прагнуть не колективної, а індивідуаль
ної власності. Робітники не уявляють собі заздалегідь соціалістично
го будівництва за допомогою знищення профспілок. То тільки про
роцтво наділяє комунізм своєрідною духовною речовиною.

Що залишиться від цього, коли поборники майбутнього стануть 
плановиками економіки? «Обожнюваний мілітарист був гучною гань
бою: Александр розглядався б як ґанґстер, якби він учинив свої по
двиги за допомогою двох спільників замість бути підтриманим яко
юсь армією, як, утім, тиренський пірат не посоромився сказати йому 
в обличчя так, як це нам розповідає святий Авґустин. А що сказати 
про обожнюваного поліцая? Оґюст, наприклад, став поліцаєм того 
дня, коли він ліквідував своїх колеґ Гангстерів, за що ми йому вдячні; 
але якщо нас попросять засвідчити свою вдячність, поклоняючись 
цьому Гангстеру, котрий кається наче бог, ми це зробимо без переко
нання й без ентузіазму»1. Якого почуття ми могли сповнитися вчора 
стосовно Сталіна, який ліквідував Зінов’єва та Бухаріна, сьогодні до 
Маленкова, котрий ліквідував Берію? Чи встановлений комунізм має 
ще якусь духовну речовину?

1 Агпоісі ТоупЬее, ор. сії. р. 182.

Скільки часу збудження будівників підтримуватиме борців? Скільки 
часу національна велич засвідчуватиме мандат історичного неба? Мо
же, Китай знайде в цій релігії мандаринів тривалий мир. Християнсь
ка Європа не знайде його. Офіційна ортодоксія деградує в ритуальну 
говірку, або єдина справжня віра, та, якою жодне тимчасове добро не 
змогло б удовольнитися, повстане проти вікового клерикалізму. Мо
же, люди зможуть жити, не обожнюючи бога в дусі й істині. Бони не 
житимуть довго після перемоги в чеканні раю на землі.
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Хіба не можна нічого протиставити вірі в пролетаріат, якщо не 
віру в Христа? Чи спрямовує Захід проти совєтського матеріалізму 
якусь духовну істину? Остерігаймося компрометувати релігію у бо
ротьбі потуги, наділяти режим, який ми захищаємо, чеснотами, кот
рими він не володіє.

Ліберальні демократії не представляють якусь «християнську циві
лізацію». Вони розвинулися в суспільствах, релігія яких була христи
янською, вони були натхненні певною мірою абсолютною вартістю, 
наданою душі кожного. Ні виборчі й парламентські діяння, ні ринкові 
механізми не є як такі християнськими чи протилежними християнсь
кому духу. Безперечно, вільна гра ініціатив, конкуренція між покупця
ми та продавцями були б неприйнятними, якби падіння не обезчести- 
ло людську природу. Індивідуум віддав би все своє найкраще іншим, 
не чекаючи винагороди, не піклуючись про свій інтерес. Людина, буду
чи такою, якою вона є, церква, яка не змогла б допустити нестримне 
змагання чи необмежене бажання багатства, не засудили б економічні 
інституції, характерні для індустріальної цивілізації. Плановики зму
шені називати це, вони також, жадобою грошей або честі. Жоден ре
жим не може іґнорувати еґоїзм.

Комунізм заходить у конфлікт з християнством, бо він атеїстичний 
і тоталітарний, а не тому, що він керує економікою. Він вважає, що 
тільки він бере на себе обов’язок виховання молоді. Комуністична дер
жава дозволяє шанувати культ і керувати таїнствами, він не зали
шається нейтральним, кваліфікує релігійні вірування як забобони, при
речені зникнути з поступом соціалістичної освіти. Він залучає ієрархію 
до політичних хрестових походів; попи, священики, єпископи, митро
полит покликані вести кампанію за мир, викривати змови Ватикану.

Негоже нам, хто не належить ні до жодної церкви, спонукати до 
якогось вибору вірувань, але ми, непоправні ліберали, хто відновить 
завтра боротьбу проти клерикалізму, зобов’язані боротися сьогодні 
проти тоталітаризму, жертвами якого є церкви, як і товариства науки 
чи мистецтва. Ми викриваємо не тільки насильство, спрямоване про
ти якоїсь віри, яку ми не поділяємо, ми викриваємо насильство, яке 
зачіпає нас за живе. Держава, яка накидає нам ортодоксальне тлума
чення буденних подій, також накидає нам тлумачення Глобального 
становлення й, зрештою, сенсу людського життя. Вона хоче підпоряд
кувати своїй псевдоістині діяння розуму, діяльність гуртів. Боронячи 
свободу проповіді, невіруюча людина боронить власну свободу.

Що по суті відрізняє Захід від совєтського світу, то це те, що один 
визнає себе поділеним, а другий «політизує» все життя. Найменш 
важливим плюралізмом, хоча його найбільш охоче називають, є плю
ралізм партій. Цей плюралізм не спрацьовує без незручностей, він 
підтримує в громаді атмосферу сварок, затьмарює сенс спільних по
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треб, компрометує дружбу громадян. Незважаючи ні на що, його 
терплять, як засіб, як символ незамінимих цінностей, спосіб обмежен
ня беззаконня влади й забезпечення легального виявлення незадово
лення, символ світськості держави та автономії розуму, який творить, 
запитує чи молиться.

Люди Заходу, особливо інтелектуали, страждають від розпороше
ності свого всесвіту. Вибух і туманність поетичної мови, абстракція 
живопису ізолюють поета чи митців від широкої публіки, яку вони 
прагнуть зневажати, від народу, для якого в глибині своєї душі вони 
мріють творити. Фізики чи математики у крайніх межах дослідження 
належать до вузького кола, яке видобуває енергію з атома, але не ви
дирає в недовірливих політиків для жадібної преси сенсацій, у ан- 
тиінтелектуальних демагогів чи поліцаїв свободу своєї думки та своєї 
дружби. Господарі ядерних часточок і раби шпигунської одержимості, 
вчені мають таке почуття, ніби вони втрачають всякий контроль над 
своїми відкриттями, тільки-но вони передають таємницю генера
лам та міністрам. Фахівець знає тільки вузьке поле науки; сучасна на
ука створює враження, ніби вона володіє всім, так само не знаючи 
відповідей на останні запитання, як дитина, що опритомнює. Астро
ном встановлює еліпс сонця з бездоганною точністю; ні економіст, 
ні соціолог не знають, чи людство йде до атомного апокаліпсису, а 
чи до великого миру. Може, ідеологія приносить ілюзорне відчуття 
спільності з народом, підприємством, керованим якоюсь ідеєю й во
лею.

Почуття приналежності до малого числа обраних, безпека, яку дає 
закрита система, де вся історія в той самий час, що й наша особис
тість, знаходить своє місце й свій сенс, гордість поєднувати минуле з 
майбутнім у теперішній діяльності надихає й підтримує справжнього 
віруючого, того, якого схоластика не відштовхує, якого звивини лінії 
не розчаровують, того, що зберігає, незважаючи на щоденний макіа
веллізм, чистоту серця, того, що весь живе задля справи й не визнає 
більше собі подібних поза партією. .

Цей вид згоди, узгоджений тільки з партіями, які, будучи сильни
ми ідеологією, поставленою як цілком справжня, проголошує ради
кальний розрив. Соціаліст чи ліберал, консерватор чи прогресист не 
фанатичний інтелектуал знає прогалини свого знання. Він знає, чого 
йому хотілося б, він не завжди знає, в який спосіб чи з якими товари
шами цього можна досягти.

В епохи розпаду, коли мільйони людей втратили своє звичне місце, 
постають фанатизми, які надихають борців за національну неза
лежність чи будівництво соціалізму, відхід від наміченого курсу, дух 
дисципліни, сенс пожертви. Милуються цими арміями віруючих та 
їхньою похмурою величчю. Ці чесноти війни приносять перемогу. Чи 
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дозволять вони завтра існувати підставам перемагати? Облишмо пе
ревагу фанатизму фанатикам без жалю, без поганого сумління.

* * *
Чи критика фанатизму вчить розважливої віри або скептицизму?
Люди не перестають любити Бога, коли вони відмовляються обер

тати в іншу віру язичників чи жидів за допомогою зброї і коли більше 
не повторюють: «Поза церквою ніякого порятунку». Чи вони переста
нуть прагнути якогось менш несправедливого суспільства й менш 
жорстокої спільної долі, коли відмовляться перетворити якийсь клас, 
якусь техніку дії, якусь ідеологічну систему ?

Щоправда, порівняння не можна робити без застережень. Релі
гійний досвід виграє в справжньості тією мірою, якою ліпше розрізня
ють між моральною чеснотою та покорою церкві. Секулярні релігії 
розчиняються в громадських думках, тільки-но люди відмовляються 
від догми. Проте людина, яка не чекає дивовижних змін ні від якоїсь 
революції, ні від якогось плану, не схильна змиритися з невиправ- 
даністю. Вона не віддає свою душу якомусь абстрактному людству, 
якійсь тиранічній партії, абсурдній схоластиці тому, що вона любить 
осіб, бере участь у живих спільнотах, шанує правду.

Може, колись буде інакше. Може, інтелектуал не цікавитиметься 
політикою того дня, коли відкриє її межі, згодьмося з радістю з цим 
ненадійним сподіванням. Нам не загрожує байдужість. Люди не пере
бувають у стані втрати нагод і мотивів убивати одні одних. Якщо тер
пимість народжується з сумніву, то хай навчають сумніватися моделі 
й утопії, відкидати пророків порятунку, провісників катастроф.

Позовімо зі своєї ласки прихід скептиків, якщо вони повинні зага
сити фанатизм.
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