
Платонічний панславізм.
Відчит Й. Бодуена де Куртенё.

Як відомо вже нашим читачам, в 1904 р. має бути в Петер
бурзі з’їзд славістів. Щоб приготувати для нього терен, з’їхав ся 
був у початку 1903 р. приготовний комітет славістів і радив над де
якими справами, що будуть обовязувати й сей ширший з’їзд. З при
воду того з’їзду підняла ся була в польській пресі жива полеміка 
й аґітация за тим, аби польські вчені не брали участи в сім з’їзді, 
який через те саме, що відбуде ся в Росиї, буде панславістичним. 
Скориставши з сеї полеміки звісний професор петербурського унї- 
верситета Й. Бодуен де Куртене виголосив у Кракові д. 16 і 18 
червня 1903 р. два відчити про з’їзд славістів і про плятонїчний 
панславізм, у яких виказав, що Поляки можуть брати участь 
у з’їзді славістів із чистим сумлїнєм, бо в ньому не буде нічого 
політичного. Оба сї відчити вийшли окремою брошійзою (О zjeździe 
slawistów і о panslawizmie „platonicznymu. WICrakowie, 1903. 
Ст, 32, 8 °. Ціна 60 сот.). В першім говорить автор про з’їзд 
і його задачі; та що у нас була вже на сю тему статя проф. 
Яґіча, ми його пропускаємо. Другий подаємо в цїлости, бо він не
звичайно інтересний задля висловлених у нїм поглядів і характер
ний для самого шановного автора. В . Г .

В попереднім відчитї зазначив я виразно, що з’їзд с л а в іс т іл  

у Петербурзі вільний від усякої політики і не має нічого спіль
ного з „усеславянїзмом" або панславізмом. Тому-ж що наслідком 
асоцияциї або злуки вираз с л а в і с т  через подібність ідентифі
куєм ся в некритичних умах із виразом п а н с л а в і с т ,  я кори-
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стаючи з того ненорозуміня позволю собі розібрати панславізм 
і панславістів і виложити свої особисті погляди на сю справу.

Я заповів виклад про „иля  то н іч ний" п а н с л а в і з м .  
Через те легко зрозуміти зацікавлене і запити, в якім значіню 
уживаю тут виразу „плятонїчний". Відповідь на се питане стоїть 
у звязи з відомим фактом зміии значіня виразів. Заачінє виразів 
пересуваєть ся постепенно, а часами навіть нагло, опираючись на 
нових, давнїйше незнаних асоцияциях. Так приміром а р и с т о 
крат  і д емок р а т  значать нині що иньше, як значили перше. 
В Америці д ем о к р а т и  і р е п у б л ї к а н ц ї мають мало що спіль
ного з дійсним значінем тих виразів. Сербські п о с т у п о в ц і  і ра
д ик а л и  досить далекі від поступу й радикалізму. А як сильно 
змінило ся нині значіне х р и с т и я н и н а !  Те саме стало ся й 
з п л я т о н ї з м о м і п л я т о н ї  чпі  стю,  які завдячують своє по- 
ходженє знаменитому грецькому фільософови ГІлятонови.

Відомо, що в межах так званої міжполової любови сам ІІлятон 
задивляв ся на людий як на ялівок і бугаїв, що служать виключно 
для випродукуваня найліпшої і найкрасшої раси двоножної ху
доби. А все таки завдяки деяким прикметам Плятонової науки, що 
поручав задивляти ся в ідеї і їх без’інтересовну любов, та за
вдяки пепорозуміню, яке лежить у пересуненю асоцияциї значінь, 
застосовано власне сей без’інтересовиий „плятонїзм" до міжполової 
любови. Має се бути любов без дотику, без видимих обявів, любов, 
що о.бходить ся смаком, а{ задовольняєть ся що найбільше мріями, 
зітханями і контемпляциею.

Се відносить ся й до ИНЫ1ІИХ обявів житя в обсягу ночувань 
і стремлїнь. „Плятонїчний" демократ у нинішнім значіню сього 
вираза признає рівноправність усїх людий, але нічого не посьвя- 
тить для неї. „Плятонїчний" социялїст симпатизує зі стремлїняаш 
учоловіченя робучих мас, але не зрече ся в їх користь нї одної 
набутої нривички. Так само „платонічний* панславіст є панславі
стом іп petto, без накладуваня заборчої лаби на чужу власність, 
без „пропаганди діла". Він лише „полюбив братів Славян“ і об
даровує їх більшою „любовю", ніж иньших, дальших та меныпе 
упривилейованих ближніх.

Тому одначе, що сей „плятонїчний" паиславізм не можна 
відмежити і роздивляти абстрактно від иньших родів панславізму, 
з конечности доведеть ся нам говорити передовсім про панславізм
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у загалі, а опісля на сїій тлї приглянути ся трошки докладнїйше 
„платонічному“ панславізмови.

Огляд свій поведу в двох напрямах. З одного боку поставлю 
питане, чи панславізм, як п ан с л а в і з м ,  як у с ѳ с л а в я н с к і с т ь  
можна обєктивно сконстатувати; з другого боку відповім на пи
тане, чи можна панславізм, хоч би навіть лише „платонічний*, 
оправдати зі становища льоґіки або снраведливости, зі становища 
моральности та зі становища вселюдського утилітаризму в шля- 
хотнім значіню сього вираза. .

❖* *

Отже наперед перше питане: Чи панславізм або в і д о к р е м 
л е н а  в с е с л а в я н с к і с т ь  істнуе в самім обектї?

Один одвородний славянський сьвіт у відріжненю від иньших 
таких сьвітів (у відріжненю від романського сьвіта, Германського 
і ин.) істнуе лиш язиково, хоч і тут маємо значні ріжницї і від
бите племінних і культурних звязків із не-Славянами.

А поза сим нема зовсім однородного славяпського сьвіта, 
нема однородного славянського культурно-історичного тину, а тим 
більше нема такої беззмістової фікциї, як якийсь „однородний ор- 
ґанїзм“ цілої Славянщини.

Зі становища антропольоґії, зі становища расовости нема не 
лиш одної славянської раси, але що більше, нема зовсім одної 
польської раси, руської, чеської, сербської..., пема навіть околиць 
і родин чистих із антропольоґічного або расового погляду.

Зі становища етноґрафії і фолькльору анї звичаї ріжних сла- 
вянських народів, ані їх наівні сьвітогляди, анї їх поетичну твор
чість, анї їх зародкову штуку... не можна сировадити до спільного 
нлемінного знаменника у відріжненю від иньших племен і народів.

В літературах поодиноких славянських народів бачимо так 
ріжнородні впливи і можемо сконстатувати так відрубний їх ха
рактер, що знов про славянську літературу, як окрему цілість, 
яку можна протиставити иньшим літературам, не може бути бесіди. 
Вони підлягали вправдї деяким спільним впливам, що йшли то зі 
сходу, то з заходу, то з полудня, то з півпочи, та ті впливи вхо
дили звичайно впрост до кождої славянської літератури з окрема, 
але зовсім не задля племінної спільностй.

В кінці нема цілковито окремої „історії Славян“. Що до 
своєї суспільно-психічної підстави, „історія Славяи“ виказує ті
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самі психіатричні і криміналістичні мотиви, що й історії всіх инь- 
дшх народів. Фактичну-ж, се-б то тїсно історичну звязь можна 
завважати радше між історією поодиноких славянських племен, на
родів і держав із иньшими неславянськими племенами, народами 
й державами, ніж між історією всїх частин Славянщини в відріж- 
неню від решти людськости.

Так отже при обєктивнім, неупередженім огляді „славянського 
сьвіта" з тих ріжних становищ не добачуємо ніде анї слїду одно- 
родного типу відокремленої Славянщини. Одиноким цементом, що 
вяже всі* ті ґруии людий в одну відрубну цілість, полишаєть 
ся язик.

З за того й наука славістики виступає як однородна цілість 
у відріжненю від иньших таких цїлостий лише у своїй язиковідній 
частині*. Вишукуване якихось тїснїйших звязків — антропольо- 
гічних, етноґрафічних, літературних і історичних — між ріжними 
славянськими народами з поминенєм иньших народів може відбу
вати ся лише при помочи натягань і накручувань. Так приміром 
так звана славянська література може повставати виключно через 
довільну злуку в одній книжцї ріжних славянських літератур, що 
стоять із собою в дуже вільній ідейній звязи. Кожду славянську 
літературу належить роздивляти окремо, передовсім у звязи не 
з иньшими славянськими літературами, але з тими, що дійсно впли
вали на неї. Так само належить роздивляти історичну долю або 
історію „славянських" племен, народів і держав.

Не можна одначе заперечити, що велика подібність мов ви
кликує фантастичне представлене єдности і однородности також 
під иньшими зглядами.

До того долучують ся почуваня. На скільки не стоять тому 
на перешкоді розвинені історично пересуди й антипатиї, приємно 
почути не лише власну мову, але й подібну до неї. В таких ви
падках проявляєть ся елементарний „панславізм", панславізм язи
ковий, майже зоольоґічний.

В 1895 р. відвідував я так званих молїських „Славян" у про
вінції Кампобасо в полудневій Італії. Наближаючись із ослом і по
гоничем до заселеної ними місцевости Аквавіва коллє крочі (Acąua- 
ѵіѵа colle сгосі), здибав я двох місцевих горожан і заговорив до 
них спершу по італїйськи, опісля по сербо-хорватськи. Почувши 
звуки славянської мови вони втішили ся незмірно викрикуючи: 
„Наш брат, наша крі, сьцявуп" (наш брат, наша кров, Славянин)!
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Своєю ломаною хорвачиною вробив я тим людям величезну приєм
ність. Але Поляк із Конґресівки і з Західних ґуберній слухає вже 
з меныною приємністю „побратимчу" росийську мову, як і навпаки 
місцевий урядник переслідуваний тим „говор" б є зм о з ґл а во  
пал яка.  Тут отже ироявляєть ся елементарний панславізм з трохи 
меньшою силою.

А якже буває на „історичній аренї", в політиці?
Отже тут здибуємо ся у деяких індивідуів із постійним сан- 

тиментальним настроєм, що бажає тулити заблуканих „братів" до 
своїх грудий і на скілько можна визволяти їх із „чужого ярма" 
навіть проти їх волї, при помочи гармат і багнетів.

Від такого сантиментального панславізм}  ̂ що пригадує сан- 
тименталїзм крокодиля, залітає запах крови і сьвіжого мяса. Він 
буває досконалою покришкою для розпочинаня заборчих війн із метою 
визволяти „співплемінників" і „одновірців", хоч не можна запе
речити, що багато учасників таких війн бере в них участь зовсім 
безінтересовно і з власної волї, як то кажуть, в імя ідеї, керму
ючись ентузіязмом. В  1877 р. запалювали ся до визволювапя з під 
„турецького ярма" так званих „Соловян" навіть деякі прості во
яки росийські.

Сей войовничий, заборчий панславізм утворив навіть окрему 
ґеоґрафію, винайшовши шесту часть сьвіта себ-то, Росию з цілою 
Славяпщиною. На сю шесту часть сьвіта складаєть ся східна 
Европа і північна Азия, себ-то як раз стільки, скільки треба на 
голодний зуб для втихомиреня вовчого апетиту. Західну границю 
шестої части сьвіта творить сяк-так проста лїнїя, поведена від 
Гданьска до Трієста. Правда, що в межах шестої части сьвіта 
жиють і не-Славяни, але хто зважав би там на такі стебелини 
і таку дробину, як Румуни, Греки, Альбанцї, Турки, Мадяри, Фіни 
з Естонцями, Л и т в и н и  з Лотишами, Нїмцї, Шведи, Татари, кав
казькі народи і т. д. і т. д . ! Се все повинно очивидно „зіславян- 
щити ся", хоч би лише... з педаґоґічних зглядів, для простїйшої 
ґеоґрафії. Зрештою що до Греків, то най будуть с'токіині. Таж се 
має бути не виключно славяпський сьвіт, але грецько-славянський, 
очевидно православний, теж із педаґоґічних зглядів, для улекшеня 
иамяти. Сї балаканки немов із горячки роблять вражінє дурниць 
і дїточих мрій, але на жаль таких, що пахнуть кровю, рабунком 
і насильством.
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В тій шестій частині сьвіта, вимріяній і виснѳній панславі- 
с т и ч п и м и  сантименталїстаии, має бути трошки инакше, як в иньших 
пятьох частях. Там бачимо ріжні держави і ріжні форми правлїня. 
А шеста часть сьвіта повинна бути одною, однородною, неподіль
ною, абсолютною монархією, також із педаґоґічних зглядів, для 
улекшеня памяти та з економічних зглядів, для ощадности видатків 
да уряд і на адмінїстрацию. Так само для улекшеня памяти уче- 
ників, що студіюють ґеоґрафію, усуваєгь ся язикову сорокатість 
і не лиш пе-Олавян засуджуєть ся на етнографічну загладу Сла- 
•вянами, але навіть між Олавянами всі дрібнїйші народи, хоч би й 
багатомілїонові, мають стати виключно кадрами, призначеними для 
.рбільшеня рядів народа, що переважає чисельно.

На жаль, се лиш мрії; і як раз тим панам більше ніж кому 
иньшому можна сказати: point de reveries, messieurs, point de 
reveries!

Иньші знов, мріють про „славянську федерацию“ в межах 
шестої части сьвіта. Можна одначе запитати: „На що вона пог 
трібна кому, та спедияльно славянська федерадия, отже ворожа 
для всіх не-Славян? Коли має бути федерадия, то лише „вільних 
із вільпими“ , себ то ріжнонлемінна федерадия. Досконалий при
клад такої федерациї дає нам Швайцарія. А такою могла*б також 
бути Австрія, коли-б не взаїмне гавканє та підбурюване, практи
коване між иньшим тими, яким залежить на відвертаню очий від 
реальних інтересів.

Чи то під покривкою абсолютної монархії, чи під покривкою 
юлавянської федерациї, що має заняти цілу щесту частипу сьвіта, 
укривають ся ті самі апетити, які в давних часах характеризували 
римську заборчість і змаганя до всесьвітної монархії. „Пансла
візм “ се лиш позір.

Хвилеві, короткотревалі всесьвітні монархії творили ґенїяльні 
меґальомани в роді* Олександра Великого Tą Наполєона 1-го, а тво
рили їх без усяких позорів, виключно силою розгону, користаючи 
зі збаламученя, викликаного їх поступуванєм. Постійною, хроніч
ною хижістю і заборчістю, зі знаком манїї великости на чолі, ви
значав ся і визначаеть ся Рим: насамперед републїканськиц Рим, 
потім Рим цезарів, далі Рим пап, як їх спадкоємців. Рим цезарів 
рознав ся на дві нерівні частині: на сильний західний Рим, що 
давив своїм тягаром, і на другий Рим,, далеко слабший, Византію. 
.Сама Византія впала і полишила лише останки свойого впливу
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і сили; але її „ідеї", її забаганки перейшли до Москви, як до її 
спадкоємниці.

І се називають ся унїверзально-історичні ідеї! Розглянені зі 
становища психіятрії вони по просту ніщо иньше, як обяви меґа- 
льоманїї або манії великости. А меґальоманїя, се заразлива хо- 
роба; вона дотикає не лише володарів і підприємців, що кори- 
стають із панованя над людьми і зі звязаних із тим доходів, але 
також їх добровільних фаґасів. Такими добровільними фаґасами 
є й панславісти названої тепер катеґорії.

Конфесийне сторонництво, що стремить до беззглядної загаль
носте до опанованя цілого сьвіта, називаєть ся к а т о л и ц и з 
мом. Але „католицизм" може прибирати зредуковану форму, дещо 
скромнїйшу, може бути обмеженим католицизмом. У рядї обмежених 
„католицизмів" стають ріжні заборчі „панізми", в роді панґерма- 
нїзму, панславізму, панпольонїзму або всепольськости. Иньшу знов 
катеґорію становлять виключно оборонні „панізми", відпорні: пан- 
кельтизм, панлитуанїзм, панюдаїзм...

Як конфесийний католицизм (чи то римський, чи грецький) 
має панувати над сьвітом, вигубивши всїх не-католиків, так скром- 
нїйший від нього папґерманїзм має заволодіти без обмежень певною 
частиною землі, вигубивши всіх не-Нїмцїв, а бодай усїх не-Ґер- 
манцїв. Так само заборчий панславізм стремить до загорненя знач
ної частини земної кулї і до усуненя з неї всіх слідів не-славян- 
ськости. Панпольонїзм або всепольство поставив собі за задачу 
примусити всіх не-Поляків, що жиють між Поляками або на „поль
ських" землях, щоби або признали себе Поляками, або уступили. 
Русини приміром і Литовці, то лиш „етноґрафічний матеріял", то 
лише mutum et turpe pecus, що має доступити чести з’асимільо- 
ваня в користь Поляків. І  тому то з гори, на взір задатку, прий- 
маєть ся нині ЗО кілька мілїонів Поляків! Чому*ж би нї?

Мені всі однаково милі: „Alldeutsche" разом із гакатистами 
і всякими иньшими ґерманїзаторами; русифікатори, помножені так 
званими „панславістами" діла і забору, і в кінці „всеполяки". 
Останні виглядають тим мізернійте, що бундючать ся не маючи 
як тамті 8а плечима власних баґнетів та відданої собі держав
ної сили.

Стремлїня тих любих сторонництв сформулували хиба най
ліпше „Alldeutsche", що можуть бути взірцем для всяких всена- 
родовцїв та всеплемінцїв. Відповідно до проґрами тих панів се-
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редня Европа „від моря до моря“ , сѳ спадщина Німців, від якої 
кождому засї. Нинїшна Австрія перестав істнувати. Угорщина й 
Галичина відділяють ся (радуйте ся, віддїлювачі!), Чехи з Мора
вією і Шлезком прилучують ся до Прус, їироль до Баварії. З решти 
західних провінций австрійських, отже з горішної і долїшної Ав
стрії, Стирії, Корутанїї, Країни, Побережа й Істрії, формуєть ся 
окреме німецьке королівство, австрійське королівство, полишене 
ласкаво Габсбурській династиї. На цілім просторі злучених разом 
німецьких держав і державок буде признаний лише той горожани- 
ном, хто буде говорити по нїмецьки і признасть себе Німцем. Усі 
иньші будуть лише півгорожанами (Halbbiirger), паріями, без уся
ких прав, але з обовязками поносити всякі тягарі. Дрожіть отже, 
народи, і дякуйте „альдайтшерам", що остерігають вас і дають 
вам час приготовити ся. Тимчасом се лише всенїмецькі мрії, але 
мрії на остро, мрії з вишкіреними клеваками дикої свині. Та, як 
відомо, навіть дикій свині брак рогів.

„Всеславяни“ й „всеполяки" не сформулували до тепер своєї 
проґрами з такою незрівнаною прецизією; вони не відбігають од
наче далеко від проґрами „альдайтшерів".

Поклавши одначе руку на серце, мусять „альдайтшерии при
знати, що поза вйсоколетною і шумнозвучною ідейною стороною 
укривають вони головно усунене конкуренції, занятє посад, отво- 
рене нових рипків для відбуту своїх товарів і т. и.

З того боку випередили їх многонадїйні молодці, що працю
ють на сході під окликом „панславізму". Деякі з тих „мрійників" 
дивили ся дуже тверезо і реально на справу „славянської ідеї". 
Залежало їм на нових посадах, на нових ринках відбуту для голов
ного товару, вироблюваного в їх батьківщині, себ то для уряд- 
ничої касти. Один із таких молодців мріяв про становище ректора 
константинопольського унїверситета або навіть куратора констан
тинопольського наукового округа. їїньший облизував ся на думку 
про будучу посаду софійського або адріянопольського Губернатора. 
Так мріяли і снили ще перед війною 1877/78 р., яка на жаль ошу
кала їх і не сповнила тих чарівних мрій.

Се все були обяви зачіпної і заборчої „всенародности* і „все- 
племінности“, опертої або на нинішній державній силі, або — як 
у „всеполяківа — на солодких споминах про сьвітлу минувшину 
та на мріях про грізну будучність для етноґрафічних матеріалів. 
Але є й відворотна сторона медалю. „Всенародовість" і „всепле-
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мінність" можуть проявляти ся не лиш у тих, яким дано багато 
і ще буде додано, але й у тих, яким дано мало та й се мало має 
бути, по словам сьвятого письма, відібране. У таких народів і пле- 
мен, дрібних і упосліджених політично, повстане відповідних „пан- 
ізмів" є способом оборони проти винародовлюваня і переслїду., 
ваня взагалі': у Кельтів повстає папкельтизм, у Литовців панли- 
туанїзм, у Вірмен панвірменїзм, у Жидів пан’юдаїзм... Так само 
й у дрібних славянських народів. Тому Словаки, Словінці, Лужи
чани (на скільки признають ся до своєї відрубности для ріжницї 
від Нїмцїв), Славяни в Італії... се найбільше запалені і щиро пе
рекопані панславісти. Се піддержує їх у відрубности і в боротьбі 
за права мови й народности. Тому в них такі великі симпатиї до 
всяких „славяпських" підприємств. Підчас війни 1877/78 р. по 
кождій росийській побідї, а особливо по здобутю ІІлевни, палили 
ся ілюмінацийні огні в багатьох словінських селах, а словінські 
патріоти ентузиязмували ся побідами „братів Росиян".

Чужинці, чужеплемінники злучили колись Славян, бодай за
хідних, одною спільною назвою. Нині знов як антисемітизм родить 
і піддержує у Жидів пан’юдаїзм та сіонізм, так само й антиславізм, 
що розпаношуєть ся у Нїмцїв, Італійців, Мадяр, Греків і инь., 
лучить Славян ідейно при помочи панславізму. Коли Мадяри пере
слідують Словаків, Русинів і Хорватів, Прусаки Поляків, Італійці  ̂
Турки, а навіть Австрійці „неславянського" походженя ріжних 
„Славян", коли в мізках ріжних тїсноголовцїв на Угорщині, у Відні', 
в Італії, Прусах... не лише кождий „славіст4* ідентифікуєть ся з пан
славістом, але кождий Славянин буває підозріваний за „пансла
візм" лише тому, що він Славянин, то мимовільно будить ся солі
дарність язикової „раси" і вмагаеть ся „панславізм", можливий 
зрештою лише тому, що славянські мови близькі й подібні до себе.

З усего сього випливає, що панславізм чинний і бундючний;
1) в заборчих війнах служить покривкою для зміцненя пре- 

тенсиї до панованя над неприлученими ще краями і провінціями ;
2) в „неславянських" державах буває пожаданим союзником 

у борбі ріжних племен і народів славянських за їх народні права;
3) буває висуваний „ворогами" Славянщини як грізний стра

хополох, яким страшить ся самих себе і свої правительства.
Очевидно в таких державах, як Італія, де місцеві „Славяни" 

не мають ніяких язикових і національних прав, де по просту не 
признаєть ся ніякої иньшої мови крім італійської і ніякої иньшої
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яародности поза італійську... пацславізм-страхополох буває уживат 
дий виключно для докучѳня і  переслїдуваня поодиноких людий. Та 
все таки деякі з італійських „Славян" переповнені горячими все- 
славянськими симиатиями і належуть до здецидованих „пансла
вістів", очевидно чисто „ПЛЯТОПЇЧНИХ".

„Нлятонїчний" панславізм може бути з’ідентифікований зі сла- 
зянофільськими мріями або зі славянофільством. Росийські славя- 
нофільські мрії були, як се виказав Володимир Соловйов, по просту 
пляґіятом із німецьких мрій так само, як „Myślini" і ціла „сла- 
вянсько-польська" чи „польсько-славянська фільософія" Бронїслава 
Трентовского була перекладом фільософічної павутини деяких ні
мецьких мислителів на дивиі язикові польські новотвори.

„Нлятонїчний" панславізм або „славяпофільство“ се буцім 
то „любов Славян", „коханнє Славян". А тим часом наслідком 
дивного якогось непорозуміпя зачислювано до „славянофілів" Кат- 
кова та иньших славяноїдів і взагалі людоїдів.

Пригляньмо ся тепер сій „славянській любови", „всеславян- 
ській любови", „міжславянській любови".

Та-ж коли я люблю кого, то слухаю з приємністю його голосу, 
його мови, підпираю його в його стремлїнях. Тимчасом най гово
рять факти, аж занадто вимовні, які не потребують ніяких ко
ментарів.

В одній славянській державі — (тепер є кілька таких дер
жав) — у якій саме державі, не скажу, — nomina sunt odiosa — 
заборонюють у деяких місцях і в деяких випадках говорити инь̂  
шою, місцевою славянською мовою, за її уживане виганяють зі 
шкіл, відбирають посади. Очивидно, що ся „братня" мова славян- 
ська мусить бути дуже мила „братам Славянам".

В тій самій державі вільно телєґрафувати на всіх мовах 
сьвіта, хоч би навіть на китайській мові, але на тій „братній" 
мові славянській не вільно телеграфувати. Се клясичний приклад 
„взаїмности" і „всеславянської любови".

В иньшій знов славянській двоязичній землі професори міг 
сцевого університету не признають зовсім прав другої мови, за
тикають рот товаришам, що пробують промовляти тою мовою, 
а ректор і декани не приймають від слухачів леґітимацийних книг 
-жочок* виповнених їх матїрньою мовою. Як же відмінно дїєть. ся
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в гельсінґфорськім університеті! Там хоч не трубить ся про „лю
бов” і „побратимство", признаеть ся одначе беззглядно рівноправ
ність двох так ріжних мов, як шведська і фінська. Але-ж бо Фін- 
ляндия є до тепер країною культури в повнім значіню того слова,, 
коли тимчасом тамтим славянським землям далеко ще до культури.

На археольоґічнім з’їзді в Київі один із професорів місце
вого університету і великий „любитель Славян“ або „славянофіл(( 
страшно лютив ся і урядив цілу авантуру з тої причини, що де
які з членів з’їзду пробували відзивати ся по українськи або по 
малоруськи. Очивидно сей пан любить сильно всїх Славян і рос- 
кошуєть ся їх мовами.

Дальше можемо тут пригадати приятельські услуги, чемности 
і любощі, виявлювані Росиянами і Поляками, Поляками й Україн
цями або Малоросами, Сербами і Болгарами, Сербами і Хорватами... 
все се обективні докази великої міжславянської любови.

А як імпозантним доказом сеї любови е навертане одних 
Славян другими на ріжні віри, з проливом крови і зі зневажане» 
людської гідности, то в услугах Риму, то Византиї, то Магомета!1

Супроти всего того говорити про якусь особливу любов Сла
вян між собою, як підставу до панславізму, се брехня і облуда.

** *

До тепер старали ся ми сконстатувати обективне істноване 
панславізму або всеславянскости і дійшли до неґативного резуль
тату. Ніякого щирого і без’інтересовного панславізму, чи то в ца~ 
ринї політики, чи иньших міжнароднїх відносинах, нема і не може 
бути між передніми славянськими народами. Що більше, всякі пан- 
славізми того рода, так само як усякі панґерманїзми, паннольо- 
нїзми і т. и., на скільки виступають у заборчім і меґальоманськім 
характері, е отруею і мусять поясняти ся або моральним виро- 
дженем, або умовим збоченєм.

Тепер поставимо собі питане: На скільки можна доказати 
потребу „плятонїчпогоа панславізму? Чи навіть такий панславізм, 
свобідний від усяких забаганок і заборчих апетитів, е пожаданою 
появою ?

І тут знов мусимо запитати себе: коло чого обертаеть ся та
кий панславізм? Чи е він лише сконстатованем факту, що славян- 
ські племена становлять із язикового боку одну цілість, або що- 
істнує окремий язиковий славянський сьвіт у супротивности до
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иньших таких сьвітів? Але в такім разї „панславізм" був би зо
всім зайвою проявою, бо повторяв би лише факт давно завважаний 
і вистежений науково.

А може „плятонїчний" панславізм порушаєть ся в царинї по
чувань і значить, що всіх Славян належить більше любити від 
членів иньших племен і народів за те тільки, що вони Славяни, 
що належить їм віддавати першенство, підпирати їх зі стратою 
і на шкоду иньших. Коли-б так мало бути, тодї кождий чоловік, 
що льоґічно думає і є справедливий, повинен би з цїлої сили за
протестувати проти подібного панславізму, бо він перевертав би 
в головах, спричинював би помішапе понять, туманене, затроюване 
здорового почутя справедливости, деморалїзацию. Провадило би се 
до сентенциї в родї сакраментального „купуйте лиш у христіян", 
„купуйте лиш у Славян", намісь „купуйте там, де корисно купу
вати, де добрий товар і сумлінні купцї, яким можна повірити". 
Така мішанина понять усипляє ум і робить його податним на 
впливи всякого рода бактерій, що оглуплюють і деморалізують.

Особливо нині* по стільких сумних досьвідах люди, що дба- 
ють про спокійний розвій людськости і про безпечність власного 
істнованя і своїх ближніх, повинні подумати поважно і розва- 
важити всі* консеквенциї загального упривілейованя і упослїдженя 
цїлих людських громад єдино лише за їх походженє. Бо що-ж 
бачимо ?

Державна машина, видосконалена найновійшими методами, зро
била фяско. Правительства стоять безрадні і безладні та зало- 
живши руки мусять спокійно приглядати ся, як шалена зграя, за
гіпнотизована відповідно приправленим „християнством" і „пан
славізмом" чи то по цивільному, чи в мундурах, розправляєть ся 
кріваво і дико та мордує не лише Жидів і Жидівок, але навіть 
королів та королеви.

Конфесийна тресура зробила також фяско, а впоювана нею 
їдь виливаєть ся з надвишкою на верха. їх „любов ближного" зна
чить властиво ненависть. Повтаряють „не вбивай", а рівночасно 
благословлять убийників, і коли-б могли, самі мордували-б. Намісь 
прощеня культивують цьковане і облави, намісь покори гордість 
власної конфесиї і погорду для чужовірцїв. З сеї характеристики 
пе виключаю цілком христіянства, а особливо католицизму, чи то* 
римського, чи грецького. Маю тут очивидно на думці не кабіне-
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тове і уроєне християнство, але християнство* in actu, чинне хри
стиянство, християнство історичне і фактичне.

Під впливом державних і конфесийних орґанїзаций мусять 
і школи сповнювати задачу отруйниць молодечих умів і серць. 
„Гайда на Соплїців!", „бий Жида!", „бий Поляка!", „бий Нім
ця!"... отеє гасла багатьох „проводирів молодїжи".

Одним словом, матеріяльна сила, що має бути підвалиною до
бробуту і безиечности, зробила комплєтне фяско, а на психіку па
сивних одиниць і таких, що піддають ся суґґестиї, впливають із 
усїх боків отруйники, бурителї і облудні „любителі ближпого".

Огонь належить гасити в зародї, не чекаючи, поки огорне 
цїлий будинок. Лїпше запобігати хоробам профіляктично, нїж лі
чити їх тодї, коли вже розпапошуть ся на добре.

Супроти всего того повинні інтелігентні люди, що розуміють 
грізне положене, подумати про самооборону, про оборону самих 
себе і своїх ближиїх. Належить впливати успокоюючо на психіку 
окруженя, бо се одинокий спосіб паралїзованя згубних впливів 
підцьковників.

Вправдї деякі інтелїґентні люди, засланяючись фразою „моя 
хата з краю, я нічого не знаю", умивають руки від усего і три
мають ся з далека:  ̂ най дїєть ся, що хоче. Кому одначе дорогі 
інтереси культури і людського духового розвою, кому дорога пу- 
бдична безпечність, той не буде наслідувати таких лежнів. Той 
зрозуміє, що отруя „нлятонїчного" панславізму, опертого па сла- 
вянській меґальоманїї і на ііриписуваню тому племени якихось 
особливих прикмет, що та отруя, подавана навіть гомеопатичними 
дозами, не перестане бути отруєю.

І  за що ж ми маємо так особливо любити сих Славян ? Чи 
може за три історичні події найновійших часів, довершені ними, 
за Кишинів, за Сальонїки, за Білград? Се с л а в я н с ь к і  діла. 
Не можемо за них винуватити всіх Славян, аде мусимо признати, що 
люди, які довершили їх, були також Славяни.

А додаймо до того брехню і облуду, що покриває голошене 
племінної любови, всеславянської любови, Подумаймо хоч би лише 
про ріжницю між „паном" і „чоловіком", між „панею" і „бабою" 
і застановім ся, хто нам близшиії товарисько і духово: чи „чоло
вік" Славянин і „баба" Славянка, чи „пан" не-Славянин і „баба" 
не-Славянка?
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Отже всякий такий панславізм, панґерманїзм, всяка всеполь- 
ск їсть , шкідливі ще тому, що кажуть відвертати очи від иныпого 
подїлу людськости, від її поділу з економічного і політичного ста
новищ а, хоч би приміром на переслідувачів і переслідуваних, або 
на визискувачів і визискуваних.

Мене особисто зовсім і зовсім не обходять „брати Славяни" 
і за то лише, що вони Славяни, не заслугують у моїх очах на 
особливе відзначуване. Коли приміром Мадяри або Прусаки дав
лять „братів Славян", я стаю по стороні Славян. Але коли знов 
„брати Славянии давлять і переслідують Нїмцїв, Фінів, Шведів, 
Литовців, Вірмен, Жидів, Китайців..., я цілою душею стаю по сто
роні угнетених.

*

Чи маємо одначе вже так безоглядно відкинути всякий „ п л а 

т о н іч н и й " панславізм і виректи ся всіх духових звязків із инь- 
шими Славянами? Зовсім нї. Навпаки, піддержуване таких звязків 
може бути навіть дуже хосенне. А питане хосенности рішає власне 
те, що становить підставу однородности славянського сьвіта су
проти иньших сьвітів, а то подібність мов.

Виучуване близьких мов забирає далеко меньше часу, ніж ви
учуване дальших і труднїйше зрозумілих мов. Не маю тут цілком 
на думцї язикознавцїв або лінґвістів, але людий, що знайомлять 
ся з деякими мовами, аби улекшити собі можність користуваня від
повідними письменствами або літературами. Хто отже має час і охоту, 
най познайомлюєть ся з літературами иныпих славянських народів, 
як із творами письменства, так із проявами народньої творчости, 
а з них зможе черпати вселюдські елементи легшою і коротшою 
дорогою, як коли-б сягав до иньших літератур, дальших що до 
мови. Кілько приміром краси, кілько в’їдливої іронії, здираня маски 
з облудників, кілько високих ідеалів правди, волі, справедливости 
знайде у деяких поетів і мислителів чеських, хорватських, словін
ських..., а особливо в так всесторонній і богатій росийській лі
тературі !

Завдяки познайомленю з літературами „побратимів“ перейдуть 
до нас також умові течії иньших племен і народів: через Хор
ватів і Словінців дістануть ся до нас італійські впливи, через Вол- 
гар грецькі і турецькі впливи і т. и. Тим способом розширяють 
ся умові виднокруги і збогачуеть ся скарбниця власного думаня.
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В Гельсінґфорсї приміром істнуе фіно-уґрийське товариство; 
воно не вганяеть ся за марою панфінїзму, але зазнайомлюеть ся 
ґрунтовно з проявами суспільно-психічного житя всіх фіно-уґрий- 
ських племен.

На скілько знаю, такі чисто ідеальні, сціентифічні задачі 
поставив собі, бодай в засадї, славянський клюб у Кракові, а уря
джувані предсїдателеви того клюбу авантурц1) пе приносять чести 
анї проводирям, анї виконавцям.

Коли сього рода „плятонїчний“ панславізм може віддавати 
великі услуги письменству і духовому розвоєви якогось народу, то 
за те мѳныне можна його пристосувати в царині штуки. У пля- 
стичній штуці, в музиці' і т. и. вилучуване Славян від иньших на
родів не мало би великого сенсу, бо твори плястичних штук і му
зики промовляють до нас навпростець, безпосереднє, без помочи мови.

Я  старав ся вказати і означити границі „плятонїчного" пан
славізму або ідеального шкідливого і пожиточного. Не знаю лише, 
чи вдало ся се мені.

Переклав В . Гпатюк.

v) Предсїдателем славянського клюбу в Кракові є професор тамошного унї- 
верситета М. Зьдзеховский. Сей факт був достаточною причиною для краківських 
»всеполяків«, щоб урядити йому демонстрацию. Коли-ж проф. Зьдзєховский за
повів відчит у Львові, тутешні' »всеполяки« так обурили ся і виступили з такими 
погрозами, що він приїхав до Львова, але відчиту не виголосив. В. Г.
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