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Дмитро Донцов (1883—1973) входить до історичного сузір’я найвидатні- 
ших постатей світової думки. І без перебільшення можна сказати, що, влас
не, завдяки його довголітній титанічній праці світ побачив Україну як ве
лику європейську державу з її  героїчною історією і могутньою культурою.
- Хто ж такий Дмитро Донцов?

Д. Донцов — це впершу чергу великий син нації, а вже потім: 
вчений, філософ, теоретик української державності, полум’яний публіцист, 
видавець, редактор журналів і пресових агенств, це — самобутній літератур
ний критик світового значення, традиціоналіст — співець нашої славетної 
давнини, палкий проповідник войовничого духу та її високої християнської мо
ралі, це — з одного боку, провісник майбутнього і разом з т,им суперечлива 
і вкрай категорична постать.

Будучи теоретиком українського ідеалізму, концепції якого будувались 
на войовничому ірраціоналізмі: ірраціональна воля — основна сила індиві
дууму і суспільства, — теоретиком українського націоналізму та прихиль
ником філософії Ф. Ніцше, Д. Донцов категорично відкидає «маленьку слаб
ку» людину. Він навіть зневажає и за інстинкт самозбереження. На проти
вагу їй він возвеличує постать, оспівує велич її  духу.

Песимізм, скигління, плач та ностальгія за втраченим, а також сльози, що 
мерехтять крізь століття на сторінках нашої літератури, це — ниць! Це — 
безсилля, що переплелось з безталанням письменника, це — література раба!

До такої літератури він відносить всю літературу так званої радянської 
доби, називаючи М. Рильського поетом ідилії і «чорної лжі», М. Драгома- 
нова визнає як шкідливу постать в українській культурі за його соціалістич
ні ідеї і москвофільство, не шкодує навіть такого велита української літера
тури як Б. Грінченко, а твори О. Олеся, М. Вороного та Є. Плужника відно
сить до занепадницької літератури. їм він протиставляє поетів трагічного 
оптимізму — амог fati, — Т. Шевченка, J1. Українку, Є. Маланюка, О. Те- 
лігу, Л. Мосєндза, О. Ольжича та інших.

Як бачимо, Д. Донцов вкрай суб’єктивно ставиться до цілої епохи укра
їнської літератури, що часом писалась в потемках, крадькома, у матеріальній 
скруті та сухотах, як це було з Є. Плужником та Б. Грінченком, і навіть у 
в’язницях. Він категорично відкидає цілий пласт страдницької літератури 
большевицької доби. Тому ця книжка не може бути об’єктивним підручником 
для навчальних закладів. 7
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ПЕРЕДМОВА ДО 2-ГО ВИДАННЯ

Страшніша від атомних бомб, від трусу, вогня і меча,
— є пропасниця, яка стрясає ось вже кількадесять літ, в чим 
раз остріших нападах, — душевне і духове тіло Окціденту, 
а з ним і України.

„Коли людина зміняє своє основне наставлення до жит
тя, то новий духовий напрямок виявляється насамперед в 
мистецькій і науковій творчості”, — писав Ортеґа-і-Ґассет. 
А перед ним читали ми у Ніцшє, що „питання, до чого при
кладається оцінка „гарне” в спільноті, це питання сили ок
ремої одиниці і нації”. Глибінь цих слів побачить той, хто 
усвідомляє собі жахливий занепад мистецтва взагалі, а лі
тератури зокрема в цілім Окціденті, якому дорівнює хіба 
подібний упадок літератури в Московщині та в її імперії. 
Найяркішими виявами цього занепаду є, безперечно, по
статі французької літератури: 3 о ля, Пруст перед війною, 
а Сартр і (жидівка) Ф. Саґан — після війни. Цей процес 
розкладу не оминув і нашої літератури.

Заналізувати найяскравіші вияви цього декадансу в 
українській літературі, від XIX віку, через большевицьких 
авторів, до наших днів, — поперше; протиставити тому про
цесові розкладу — авторів духового підйому і моральної 
регенерації — по друте; і по третє — накреслити високі за
вдання літератури та її велитенську ролю в відродженню 
духа нації, — ось загальна мета, повязаних одною ідеєю, 
статей цеї книги.

Риба загниває від голови. Від того, в що вірить, що 
любить, а що ненавидить, людина провідної верстви, в чім 
бачить вона ідею правди, добра і краси, — від того зале
жать мотиви вчинків тих, що стоять на чолі нації, а — в 
відтинку фізичнім — їх акція. Признати це ■— значить при
знати велику ролю літератури в духовім і політичнім фор-. 
муванню одиниці і нації.

Славний учений, доктор А. Карель, ствердив, що там 
де вмирає в спільноті поняття Sacre, Священного (надзем
ного, не лиш обрядовости), там заникає й поняття Етич-
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Ного, а наприкінці — і поняття Краси (Гарного). Це — ключ 
до пізнання суті цілої кризи культури Окціденту. А також 
і кризи нашого письменства. Осліплена „современними вог
нями” лжерелігії прогресу, наша література зробила собі 
божка з ідеї матеріяльнрго „щастя” — перш маси („наро
ду”), далі — окремої одиниці, вироджуючись в естетику 
„страждальництва”, туги за утопичною ідилією, пізніше в 
естетику насолоди і сексуалізму, щоб скінчити апологією 
„малої людини4; з її дрібними болями, дрібними бажання
ми і дрібними турботами, — естетика декадансу. Адорація 
ідола Машини („дастіженія ревалюції”), і славословіє тих 
авторів (Тичини, Сосюри і пр.), що не тільки „мов раби 
лягли до ніг машини”, а й публично (Дивнич) признали 
патроном їх мистецької творчости диявола, були ‘останнім 
логічним словом проповідників тої естетики декадансу.

Цій останній, з її головним інспіратором, інспіратором 
„плебейської літератури” (його власний вираз), плебейсь
ких смаків, Драгомановим, — протиставив я естетику Шев
ченка, його ідеї про мистецтво та його завдання. Шевченко 
відкидав „солодкаво-нудну” творчість, протиставляючи їй 
героїку. Був проти творів „занадто матеріялістичних, які 
пригнічували до грішної землі божественне мистецтво. 
Твори краси, в життю чи в мистецтві, ■— для нього мали бу
ти не „солодкі й мягкі”, а „бурхливі й повні життя”, а слу
жити мали ушляхетненню, піднесенню моральному людини. 
Без компромісу, бо „в творчості духовій середня дорога не 
веде до нічого”. Мистецтво було в його очах, поета і міс
тика, — „божественною творчістю”, чимсь „божественним 
і чудотворчим”, а мистці — це були люди обдаровані „висо
кою душею”, не душею т„малої людини”. Для нього „Бог 
був творцем добра і краси”, а „релігія все була джерелом і 
підоймою мистецтва”. Було це поняття естетики, як її ро
зуміла і Л. Українка, і поети „Вістника”, — як зброї за трі- 
юмф певної ідеї в життю.

Між 1-ою і 2-ою'війною спір між двома уявами естети
ки, між естетикою „малої людини” та естетикою містициз
му, героїки і боротьби з життям, — відбився в довголітній
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полеміці між „вістниківцями” (з львівського „Вістника”) 
і — авторами совєтсько-українських або соціялістичних 
журналів і преси Києва, Харкова, Праги і Львова, де речни
ком літератури безідейности і просто „наплювізму” був М. 
Рудницький, чільний критик „Діла”, редактор „Назустрічі”, 
і львівських большевицьких „Нових Шляхів” А. Крушель- 
ницьксго.

На еміграції, по 2-й війні, цей спір віджив знову — де 
заступаючи „Назустріч” і „Нові Шляхи”, противістниківсь- 
ку кампанію розпочали „МУР”-ованці (Шерех, Ю. Косач), 
а згодом крім червоної преси Канади і Львова, — драїчша- 
нівсько-винниченківська преса, несучи на своїм прапорі іме
на славословців „великого Сталіна” і української „малої 
людини”.

Довготривалість і затятість цього спору доводить слуш
ність моєї тези про наявність двох естетик, двох літератур 
і двох пород людей, двох ментальностей. Естетики декадан
су і — естетики, яка за Шевченком бачить завдання літера
тури в проповіді ідеалізму, героїки, боротьби за великі й 
шляхетні цілі в літературі grand styPio. Естетика, яка дже
рело краси й надхнення бачить в тім Слові, що над нами; 
під впливом якого Шевченкове слово „пламенем взялось” 
і „огненно заговорило”. Естетика, якої поняття краси зро
дилося з того поняття sacre (Священного), про яке гово
рив А. Карель.

Статті цієї книги — це статті з ЛНВістника” і „Вістни
ка” львівського, уміщені (деякі неуміщені) в 1-м виданні, 
а^акож  друковані на еміграції після 1945 року.
Травень 1958, на вигнанню.

Д, Донцов.

Примітка: Про інших, тут не згаданих, або згаданих побіжно, авторів, 
які стояли під прапором героїчного мистецтва, мистецтва.^ исокого сти
лю”, як старої нашої літератури, так і літератури останніх 150 літ, — 
див. в інших моїх книжках: „Де шукати наших традицій”, „Дух нашої 
Давнини”, „Туга за героїчним”, „Правда прадідів великих”, „Московська 
Отрута”, „Поетка вогняних меж”, або в книжках львівського „Вістника”, 
яких (як напр. з статтею про В. Стефаника) не удалося знайти на емі
грації.
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ПЕРЕДМОВА ДО 1-ГО ВИДАННЯ

„Тільки цілковите перетворення, тільки присвоєння со
бі зовсім нового духа, може нас врятувати” ■— ці слова 
Фіхте дав я за мотто до „Націоналізму”. Те саме мотто на
давалося б і до цеї книги, на іншу, та міцно зв’язану з там- 
тою, тему.

Даю тут критику нашої літератури і вимог, які ставляє 
до неї і до естетики наша доба. Драгомано-в прозвав нашу 
літературу плебейською. Він бачив в цій прикметі -— до
датне, я — від’ємне явище. .

Виявлялося воно в — голосно або мовчазно — освяче
них канонах нашої естетики: в теорії „мистецтва для мис
тецтва” або для розваги („моя хата з краю”), в квієтизмі, 
в сентименталізмі, здалека від гамору’взаїмної борні драж
ливих проблем або- в гельотськім підході до них, в адорації 
Сходу, в добровільнім замкненню своєї творчости в „ріднім” 
ґетті, в світі дрібних, примітивних емоцій, культу пасивно
го терпіння, в світі споглядача, не учасника життєвої дра
ми. В цім світі, який знав не трагічне, лиш ідилічне сприй
мання життя, — ниділа форма мистецького вислову і воля 
формовання народної душі.

Наша доба владно домагається розвінчання тих вар
тостей, поставлення натомість нових.

Не хотів я тут знизитися до спилювання загострих ріж
ків в осудах, ні до безпечних випадів проти неназваних 
противників (для з’єднання їх прихильности чи гіевтраль- 
ности). Хто хоче творити, не сміє обмежитися самим „по
зитивним” пляном. Ніхто не будує на негладкім місці. Му
сить його перш викорчувати, виполоти, чи просто вичис
тити від сміття, або звалити стару, рудеру, на якої місці 
прагне здвигнути своє. Хто цього не робить, хто на старих, 
нераз спорохнявілих підвалинах ставляє новий поверх, ■— 
той правда, не є ні „руїнник”, ні „критикоман”, але — зви
чайний полатайко, „позитивний” полатайко; що тільки за
шиває старі діри, щоби вони подерлися знов. Він поступає

8



проти евангельскої засади: не наливати нового вина в ста
рі міхи.

Ці статті зродилися в гаморі ідейної боротьби і віді
звалися, свого часу, голосною луною у всіх таборах гро
мадської думки — особливо ж на Наддніпрянщині, в табо
рах противників моєї критики і доктрини, яким закидали: 
їх „тенденційність” (офіційна галицька критика з „Ділом”), 
„аморальність” (клерикальна), геростратство, нищення- 
„рідних” провансальських традицій (молоді вундеркінди з 
„тоже-націоналістів”), манію західництва (большевицька 
преса Наддніпрянщини: „Червоний Шлях”, „Життя і Револю
ція”, „Критика”, „Вісті”, „Пролетарська Правда”, „Комуніст” 
і пр., — і Галичини: „Вікна”, „Нові Шляхи”), нарешті — „шо
вінізм” („Вядомосці Літерацке”, „Сигнали”, „Камена”). Але 
не лишилися ті статі без впливу на формовання думок спів
звучних елементів обаполи кордону.

Боротьба за тези цеї книги — не замовкла, навпаки, 
розгортається й огортає чим раз ширші кола, викликає ши
рокі дискусії на тему „мистецтво для мистецтва” чи для* 
життя, на тему Захід чи Росія і пр. Актуалізація зачеплених 
тут питань не тільки у нас, але в цілій європейській суспіль
ності, спонукала мене піти за піддаваною мені думкою при
хильників „Вістника”, і видати ці статті окремою книжкою.

Львів, листопад 1935.
Автор





ДВА АНТАГОНІСТИ 
(П. КУЛІШ І Т. ШЕВЧЕНКО)

Як довго триває історія нашої землі, все можна в ній 
знайти наявність двох різних психічних типів — „субстра
ту”, за висловом Щербаківського, і — верстви, що очолює 
націю, формує її культурно, релігійно, національно й полі
тично. До цих різних типів належать дві видатні постаті — 
Шевченко і П. Куліш.

Нема в нашій літературі більш химерної постаті, ніж 
Панько Куліш. Це була людина з тисячею масок. Але — під 
ними крилося те саме обличчя, дуже характеристичне. Яке 
було це обличчя? Яка була його внутрішня суть, його пи
томе Я? Тут я хочу зачепити це питання, тим більш, що в 
Куліші, особливо в його засадничім конфлікті з Шевчен
ком, відбивається одвічна боротьба двох світоглядів, двох 
типів, якою повне наше життя донині.

Тут обмежуся тільки поставленою вгорі темою, не ду
маючи дати детальний розгляд творчости письменника, ні 
його життя. Почав він від адорації Шевченка, думав „його 
роботу взяти докінчити”, а скінчив пристрасною неґацією 
свого колишнього кумира. Це, зрештою, з ним траплялося 
частіше: переходив же ж він від ворогування до Польщі до 
признання її культурної місії на Україні, від українофіль
ства до москвофільства, і навіть був час, коли став звелич- 
ником Туреччини („Маруся Богуславка”). Але, повторяю, 
хто приглянеться ближче П. Кулішеві, той відрізнить хви
леві його захоплення від глибших, незмінних настроїв його 
душі.

Зустріч з молодим Шевченком була для Куліша наче 
удар грому. Нераз і не двічі цитовано вислови захоплення 
Куліша по цій першій зустрічі з автором „Гайдамаків”, „Іва
на Підкови”, „Чигирина”. Українська молодь 1845 р. сприй
няла голос Шевченка як „гук воскреслої труби Архангела”, 
від якого у тієї молоді „серце ожило, очі загорілися”, а над 
чолом „засвітився полум’яний язик”, як за „сошествія Свя
того Духа” на апостолів. Той полум’яний язик опалив тоді
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в Києві і Куліша. Ще перед тим, під впливом Шевченка, пи
ше він поему „Україна”, в якій звістуе земляків, що — „не 
було на світі люду одважнішого і славнішого над греків і 
козаків”. Наслухавшись бандуристів, мріяв Куліш написа
ти українську „Іліяду”, де замість Ахиля й Гектора, висту
пали б Богдан, Наливайко, Морозенко, Палій. Але задум 
не вдався. Замість епопеї вийшла „віршована хроніка” (Зе- 
ров). По довгій павзі, поет виступає в 1861 р. з своїми „До
світками” з козацької доби. І вже тут, навіть звеличуючи 
козацтво, виводить він як свого героя козака Голку, ста
течного козака „культурника”, ворога „дейнецтва”. Двад
цять літ пізніше, в „Хуторній Понзії” і згодом в „Дзвоні” 
(1893), це вже не той Куліш. Тут він вже під впливами мос
ковської метрополії, її „величі”, її імперіяльного розгону. 
Тут вже і згадка про барда Катеринівської доби — Держа- 
вина, і про звеличника Олександрової доби Пушкина, гимн 
тій Катерині і Петрові, що була — одна „голодною вовчи
цею” для Щевченка, а другий — „катом України”. Тут вже 
знаходимо такі вірші як „Письмакам-гайдамакам”, „Козаць
ким панегиристам”. Козаки є тепер для Куліша дикуни, вар
вари. Батожить їх як „предків диких, гірких п’яниць та роз
бишак великих”. Вся їх війна це був бунт „гольтіпак”, чер
ні проти „господарного порядку”, який увели на Україні 
польські „культуртреґери”. Козаки — це були „лінюхи-не:, 
тяги”. Січ Запорозька ■— пристановище злодійчуків, що 
„в панів прокрались”. Навіть хмельничани були лиш „хи- 
жаки-п’яниці”. Полемізує з Шевченком, уважає, що „про
кляла своє козацтво Україна мати” і поеми гайдамацькі 
„брехнями назвала”. Взагалі в Шевченкових поезіях, на 
думку Куліша, багато „сміття”. їх треба перевіювати з ло
патою в руках, а може тоді лишиться щось з творів „пів- 
п’яної музи автора „Гайдамаків”... Погляди, як бачимо, ду
же близькі, коли не ідентичні, до поглядів на Шевченка 
другого „культурника” — професора М. Драгоманова. Най
більше займається тут Куліш руйнацією історичної концеп
ції козацтва, концепції не лиш Шевченка, але й автора „Іс
торії Русів”, і сучасників Мазепи і Богдана, коли козацтво
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уважалося — і було в дійсності — орденом лицарства За
порозького, войовничими і шляхетними „синами Яфетови- 
ми”. Для П. Куліша — не було в козаків ні змагання до волі, 
ні поняття чести, ні лицарства. Воля їх — це було шарпан
ня чужих маєтків, честь — „людей душити, а лицарство — 
християнську кров річками лити”. Неґуючи Шевченка за 
ідеалізування того лицарства, він гудить і „прежнього” се
бе самого, і всіх подібних поетів, які пишалися „розбишаць
кими ділами” козацтва, замість славити просвітну і куль
турну працю.

Це був наглий вибух апостата, що знаходив дивну на
солоду в безчещенню святих образів, до яких недавно сам 
молився, хоч, як побачимо, цей напад наглого шалу, не був 
ані таким наглим, ані шалом... Що ж протиставляв тодіш
ній Куліш тому „шалу”, тій „некультурності”, тій, сказати 
б по-польськи, „дзічі гайдамацкій”? Те саме, що в наші ча
си протиставляють „революційному хижацтву” політики 
„тверезої думки і холодного розуму”, протиставляв — лє-( 
ґальну роботу, культурну пропаганду, а божище зробив 
він собі з „рідного слова”, як тепер для многих земляків 
божищем є „рідна мова”, незалежно від того, що в ній го
вориться чи співається. „Отечество собі грунтуймо в рід
нім слові!” — ось його маніфест, „воно, воно одно... під
держить націю на предківській основі”. Але, мабуть, не в 
самім слові була тут суть, бо і Шевченко ставляв на сторо
жі нації своє слово, але його слово не промовляло вже до 
серця Куліша. В 1883 з’являються його „Хуторні недогарки”, 
Які ганить Б. Грінченко, як „недогарки розуму колись ясно
го й блискучого, а тепер чадного й озлобленого, недогарки 
таланту”...

В „Хуторних недогарках” повертає Куліш до своєї у- 
любленої теми, до свого улюбленого ідеалу — до хутора. 
Бо там треба було шукати чистого джерела всіх людський 
чеснот. Там тільки є ще прості серця і віддані люди. В цих, 
і в інших, його поетичних творах, було все — писав І. Фран- 
ко — „і манера Шевченка, і початки спеціяльної Кулішевої 
філософії, не було тільки одного — Шевченкового ґенія,
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Шевченкового гарячого почуття, яким він умів осяяти, огрі
ти все, до чого доторкнулося його перо”...

.В прозі тривалу вартість має його „Чорна Рада”, в но- 
велях і повістях бере за тематику селянське життя. Зміст 
-— ідилія, здалека від гамору житейської метушні. Всі вонк 
огорнуті пересадною солодкавістю, бо ж завданням літера
тури — в його думці — було зворушувати людей до сліз* 
Читаючи в товаристві Квітчину „Марусю”, він втішено но
тує, як „інституточки розревілися як телята”, а коли „все 
почало плакати”, то й він сам не витримав... Сентимента
лізм, легка й неглибока, скороминуча зворушливість про
глядає з многих творів Куліша. Пише романи по російський 
яких головною ідеєю є ідеалізація селянського побуту, не 
заторкнутого міським зіпсуттям (це були часи т. зв. „хло- 
поманства” ). Його противники закидали йому надмірне 
ідеалізування селянина, який у нього дивиться на пана „з 
погордою, з височини свого мужицтва”. Це наставлення 
було далеке від наставлення Т. Шевченка, який картав од
наково і звироднілих панів, і недолугих „плєбеїв-гречкосі- 
їв”, але не гребував „козацьким панством” колишньої Ук
раїни, ні його гідними, хоч і нечисленними нащадками, як 
князь Репнин, Варвара Решшна, Де-Бальмен,' Кухаренко 
та ін. Були це часи т. зв. „хдопоманства”, і те позитивне, що 
Куліш протиставляв ненависній аристократії, — була іди
лічна утопія інтелігентської родини, яка займається ширен- 
ням гоамотности в народі...

Ці його „прекраснодушні” ідилічні погляди й настрої, 
хоч і виявлювані не тільки по російськи, а й по українськи, 
не були тайною для влади і не дуже її турбували. Коли Ку
ліш (в 1856 р.) просив про полегші для його творів, щоб- 
вони підлягали загальній, а не виїмковій цензурі, просьбу 
його задовольнили, а 3-ій Відділ Царської Канцелярії, в 
листі до царя, пояснює цю ласку тим, що — „Куліш ще під 
час слідства про Українсько-Слов’янську справу, і потім, ста-, 
ло і щиро каявся в своїх попередніх помилкових поняттях 
про Україну”, та що „він взагалі, вдачею і рисами, належить 
до людей спокійних і не небезпечних”... А слуги царату, як
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і слуги большевизму, мали, під тим оглядом, добрий нюх* 
Милуючи Куліша, царат, як бульдог, вчепився в Шевченка, 
не випускаючи своєї здобичі аж до самого Севастопольсь
кого погрому і смерти царя Миколи. Царат знав, що з Шев
ченком мав діло з психічним ґатунком зовсім іншої людини.

В післяслові до „Чорної Ради” пише автор, що в ній 
бажав „виставити в усій виразности уосібненої історії по
літичну марноту („нічтожество”) України і довести кожно
му хитливому розуму... моральну необхідність злитися в од
ну державу південно-руського племени з північним”, цебто 
України з Московщиною. З легкої руки Куліша, погляд як 
на неморальну, на ідею, ворожу такому злиттю, покутує в 
мозках.многих сучасних „демократів”, від Драгоманова по
чавши, а сторонниками „союзу трьох Русий”, „Федерації 
.народів Сходу” або „нашої держави” УССР, і досі.

Подібні думки стрічаємо і в інших творах Куліша. Ко
ли його „Записки о Южной Руси”, популярні „Хмельнич
чина” й „Виговщина”, ще повні козацької романтики, то 
його „Історія України” (1861) вже бачить в козацтві „ко
лючий будяк” нашого степу. В двох історичних працях — 
„Історій возсоєдінєнія Малороссії” та в „Історії отпадєнія 
Малороссії от Польші”, він заявляється як переконаний ро
сійський патріот. Це почалося від його арешту. По трьох- 
місячній тюрмі, його „заслано” до Тули (в найближчім су
сідстві з Україною), де він жив і працював вільно, тоді як 
Шевченко десять літ поневірявся в солдатській касарні над 
Аралом. Ще таки в 1874 пише він до ґр. Орлова, що жалує 
своїх шкідливих думок, „гірких для мене самого і шкідли
вих для моїх слухачів і читачів” ; подивляє „великодушіє 
Ґосударя-Імператора”, що так лагідно „покарав” його. Цьо
го покаянного тону тримається і в дальших листах з вла
дою, вирікається своїх юнацьких думок, думок „шкідливого 
мрійника” і радіє, що життя та його „тяжкі пригоди” (три 
місяці арешту!) його „протверезили” („образумілі”).' Про
сить дозволити йому знову писати і друкуватися, і служи
ти ідеалові справедливости. А знайшов він цей „ідеал” *— 
в уряді Миколи 1-го. Пише в своїм поданню: „я желал бьі
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показать, всем, что мой идеал возможной на земле справед- 
ливости... и практической любви к человеку заключается 
в русском правительстве”. Навіть не в Росії, не в її держав
ницькій ідеї, а просто в уряді! Так як тепер українські по- 
каянники.бачуть цей ідеал „справедливости” в Компартії..: 
На староукраїнську добу, добу незалежности України він 
дивиться „с ужасом і с жалостью”, пише, що „Чорна Рада” 
виявляє найясніше „весь безлад української давнини”, що 
„світлий день спокійного життя настав для України тільки 
в новіші часи”, іншими словами — після анексії її Москов
щиною.

В 1847 пише (по російськи) віршований роман-ігародію 
на твір Пушкина — „Євгеній Онеґін нашего времени”, ав
тобіографічного характеру. Тут, в дружніх обіймах, сплі
таються любов до рідної хати, в якій укрита „безоднй доб-* 
ра”, з любов’ю до чужої імперії і до царя та його ласк („ще
дрот”). З патосом згадує Куліш тіні минулого, що надхнули 
Пушкина до його поеми, яка звеличувала „Петра творенье” 
-т- Петербург, коли блукав над Невою:

„Какою родственной семьей бьівал позт мой окружен, 
Когда в своем раздумьи он бродил над зеркальной Невой! 
Теней безплотних вещій сонм он видел в воздухе ночном”.

Зовсім інші тіні ставали в уяві Шевченка, коли.той блу
кав над Невою — тіні замучених козаків, гетьмана Полу
ботка, замучених тим, кого звеличував Пушкин і Куліш.

• В „Истории возсоединения Малороссии”, написаній з 
темпераментом і не позбавленій глибини думки, — Куліці 
остаточно ставить хрест над незалежницькими поривами 
'га ідеями, яких виразником було козацтво, вважаючи, що 
і культуру темній Україні принесла щойно Москва і Петер
бург. Закидає козацтву, що безконечними війнами знищи
ло культуру й заблукало йа „скверну путь хижацтва”. Вря
тувалася Україна, на його думку, лише іуд „твердою вла
дою” Москви, інакше була б пропала.: „очуняли ми під її 
протекцією”... Без тої спасенної „протекції”, — твердить 
Куліш, — були ми народом „без пуття, без чести, без зако
ну”, племенем, що вродилося з „вовчого лона” наших „пред-
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ків диких”. Козацька відвага? Це була відвага „гірких п’я
ниць та розбишак”, народу „мізерних азіятів”. Боротьба 
козацтва, звеличена Шевченком, за свободу, — це був бунт 
„гольтіпаків”, які не зносили „порядку господарного”. Ко
зацькі ідеї — „воля, честь, лицарство” — це все була „ома
на”. Не про це їм ходило, а про те, щоб „шарпать панські 
села, людей душити і кров річками лити”. Козацтво — хи
жацтво... Які це знайомі нотки нашій сучасності! їх знайде
мо і у большевиків, і у Шлемкевича, і у деяких навіть все- 
чесних отців. І було це у Куліша зовсім послідовно: пере
кресливши, як облуду, ідею політичної свободи свого краю, 
він мусів ганити й носіїв тої ідеї — козаків, а ганячи їх — 
мусів ганити і їх барда - Шевченка.

Розходження між обома цими бігунами українського 
відродження половини XIX віку, розпочалися майже відра
зу. Проте розторощуюче вражіння, яке зробила муза Шев
ченка на кирило-методіївських братчцків, свідчить в своїм, 
часто цитованім, висказі Костомаров. „Муза Шевченка 
писав він — роздерла завісу народнього життя. І страшно, 
і солодко, і болюче, і втішно було заглянути туди”. Загля
нути у вічі нашій славній і трагічній минувшині, її твердо
му заповітові. — було хоч втішно й солодко, але й страшно 
втомленим і „окультурненим” інтелігентам того віку. Це 
вимагало не аби якого морального гарту, характеру і ду
шевного напняття. За саму пригадку цієї давнини байду
жим землякам "замучили Шевченка на смерть. Кулішеві, і 
не одному йому, ставало страшно, коли Шевченко одвалив 
камінь од гроба нашої країни. Сучасники оповідають, що 
вони взагалі боялися вогненного слова Шевченка, і нераз 
від нього просто тікали з хати. „Язик його ■— звірявся Ку
ліш — ділав на нас як зараза”... Цебто для Куліша Шевчен- 
кова мова була не щось органічне, рідне, як сонце і повітря, 
а як шось, його організмові чуже й шкідливе, як „зараза” ! 
Дальше висловлювався ще ясніше: „юнацькому серцеві на
шому, блаженному в своїм спокої, під впливом загальноро- 
сійської науки й поезії, завдали рану... автори таких пара
доксів,' якими повна Літопись Кониського, славнозвісна „Іс-
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.торія Русів”. Шевченко вихований читанням псевдо-Конись
ко го, розтроюдив ту рану”... І дальше: „Шевченко був не
вичерпаний в сарказмах, дотепах і співомовках про бідних 
москалів, яких ми так суворо позбавляли спадщини в ста
рій волості Рюриковичів”... Надзвичайно важне свідоцтво! 
Отже патріотизм, яким дихали ще незалежницькі кола пан-, 
ства козацького кінця XVIII і початку XIX віку; яким дихав 
Шевченко, цей. патріотизм був уже „парадоксом”, дивац
твом для Куліша. Дивацтвом було й різке протимосковсЬке 
наставлення Шевченка для братчиків, вихованих на догмах 
„загальноросійської”, спільної ніби то українцям і москалям ■ 
поезії й науки. Виворожений з темряви забуття дух нації, 
що промовив устами Шевченка, нарушив їх „блаженний 
спокій”, поривав до чогось такого великого перед чим 
здрігалась їх напівзденаціоналізована душа. Шевченко сто
яв обома ногами в великій минувшині України, а братчики 
з Кулішем, в напівзмосковщеній Малоросії, як би тепер ска
зали — в „реальній, сучасній” Україні.

Взаємне відштовхування почалося з перших зустрічей. 
Все їх роз’єднувало. Учасники згадують, що „Шевченко до 
ідеї поєднання з москалями ставився задирливо й нетоле- 
рантно”. Зовсім інакше ставився до неї Куліш з братчиками 
(як бачимо з їх програми). Муза Шевченка була для Кулі
ша — „півп’яна”, як для многих тверезих слова апостолів, 
по сошествію святого Духа теж видавалися словами „п’я
них”. Куліш відкидав Шевченкову музу за її „ексцеси”, за 
те, що ображала маєстат московських володарів Петра і 
Катерини, тут—  думав він — Шевченко ішов „в розріз з 
народом”. Обвинувачення, яке-тепер залюбки кидають на 
антимосковських „шовіністів” слуги Москви, послуговую
чись замість „народом”, слівцем „край”.

І не тільки в поглядах на нашу історію, і на шляхи на
шого майбутнього національного відродження різнилися 
між собою ті дві постаті, а теж і вдачею, темпераментом. В 
цім була суть їх антагонізму. Кожний історик літератури 
оповідає, як то Куліша прозивали „гарячим кулішем” за 
його непогамовану вдачу. Думаю, що ця оцінка поверхова.
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Куліш був скорше сентиментальним і експанзивним еґо- 
центриком. Зрештою, не без підстав оцінювали його^царсь- 
кі жандарми як „людину спокійну”. Шевченкові, навпаки, 
закидали москалі „нетолерантність” у відстоюванню своїх 
переконань, бо „пристрасно їх боронив”, а в таких людей 
це, звичайно, зветься „нетолеранцією”. При повсякчасній 
зміні своїх думок і переконань, як слушно завважує С. €ф- 
ремов, про кожну справу Куліш мав раз одну, раз другу дум
ку. Отже при частій зміні своїх поглядів, нераз діяметраль- 
но собі суперечних, — Куліш обстоював їх, мабуть, з тою 
зовнішньою експансивністю, - за якою не завжди криється 
глибоке почуття, лише сентиментальна короткотривала ви
буховість. У Шевченка було інакше. Тому часто яскравість 
думки останнього і різкість його висловів відкидала від 
нього угодово і „толерантно” настроєного Куліша. Косто

м аров свідчив, що „не було в Шевченка нічого теплого, 
навпаки, він був сухий, холодний”. А, закоханрй в творчос
ті Квітки, Куліш не любив сухих людей, любив мокрих. В 
1856 р. пише Куліш: „Ґалаґан мудра людина, але що в його 
вдачі багато сухости, то для мене тягарем стало його това
риство”. Воліє Тарновських, бо в них „більше простоти і 
задушевносте”, цебто так званої „м’ягкости” i. скоромину- 
лого, поверхового перечулення... Мабуть цю скороминучу 
зворушливість, наглі вибухи не дуже глибоко закорінених 
емоцій і брали за „гарячість” Куліша. Таким темперамен
там, що хутко запалювалися одним, а потім другим і хутко 
остигали •— натури, подібні до Ш е^енка, що пристрасно, 
глибоко і одностайно, горіли одним вогнем, звичайно зда
ються „сухими” і „холодними”.

За деякими даними, можна припускати, що своїми по
радами Куліш захитав охоту до писання у Марка Вовчка. 
Не можна цього твердити категорично, але що він нама
гався впливати — в „поміркованім” дусі — на творчість 
Шевченка, хоч і безуспішно, — це факт. В знаній поезії ос
таннього він замінив строфу „наш завзятий Головатий не 
вмре, не загине, ось де люди наша слава, слава України” !
— на іншу — „наша дума, наша пісня”... Шевченко бачив
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майбутнє країни у відродженні і політичної ідеї і сили, в 
козацтві, а Куліш — в етнографії і пісні. Цікаво, що це 
сфальш'ування — всі учені видавці „Кобзаря” так і зали
шили незмінним... В листах до Шевченка (1857-8) Куліш 
радить повторно Шевченкові'не друкувати деяких його тво
рів, краще, щоб ще полежали, а спеціяльно стриматися з 
друком „Неофітів”, бо тепер, мовляв, коли цар Микола І 
помер, а його син Олександер II, „дай Бог йому здоровля й 
довгого царювання, не забороняє нашої мови, тепер про
цвіте рідне слово!” (писалось це кілька літ перед Емським 
указом про заборону нашого слова!), тому й „не годиться 
доброму синові нагадувати про діла його батька... Якби не 
він, то й дихнути б нам не дали”... В цих листах яскраво від
бивається обережна, переполохана душа українського ху
торянина, що боїться нерозважним словом розгнівити сво
го пана. І це не був поодинокий випадок. Ще в 1844 р. ра
див Куліш Шевченкові трохи причесати й підшмінкувати 
його „Гайдамаків”, щоб не разили порядне товариство 
„культурних людей”. Писав: „дайте побільш людяности ва
шим гайдамакам... Тепер вже не така година настала, щоб 
брязкотіти шаблюками (коли б він знав, що така година 
настала заледви кілька літ по смерті Куліша!)... Усе втихо
мирилося, прийшла пора потрудитися ще головою — вес
ти культурну, чисто аполітичну працю”. „Тепер вл£е все 
втихомирилося”... Що дивного, коли він гнівався на Шев
ченка, який не признавав того „втихомирення” ? На тлі по
ради Куліша в усій поезії Шевченка бреніла та відповідь, 
яку пізніше на подібний же заклик, дає Оксана з „Боярині” 
Л. Українки:
Степан: — „Вже тепер на Україні утихомирилося”.
Оксана: — „Як ти кажеш? Утихомирилось? Зломилась воля,

Україна лягла Москві під ноги!
Це мир по твоєму ота руїна?”

Шевченко дививсй на те „втихомирення”, як на націо
нальну* катастрофу, Куліш, навпаки, твердив, що доба ге
роїки для України минулася, що „пора потрудитися ще й 
головою”, вести культурну, чисто аполітичну працю, бо ж

20



„політичне життя України давно скінчено” (лист до Юзе- 
фовича). „Політика не наша справа: для цього треба бути 
багатим і сильним, а терпіти нужду і утиски, маючи непев
ні надії на перемогу обставин — по дурному” (Листи до 
українофілів, 1862). Думки ці були протестом проти ідей 
Шевченка, проти ідеї революції, яку останній уважав за ко
нечну, „щоби збудити хиренну волю”, предковічного духа 
войовничої України, з яким не годилася спрагнена ідилії і 
спокою мирна душа хуторянина Куліша. Яка історична тяг- 
лість наших психічних типів! Куліш бачив в козаччині ли
ше різунів, які не знали, що це значить — „трудитися голо
вою”... Так самісінько й модерні „дядьки отечества чужо
го” : повстанці, упісти, революціонери — це в їх очах „емо
тивні” натури, які не керуються розумом. Куліш думав, що 
політикою треба займатися лише, коли на це позволять 
„обставини”... Рабами „обставин” є і модерні політики „хо
лодного розуму” і заячого серця.

Не був Куліш такий мінливий, як намагаються його 
представити. Бачили ми вже, що основні думки його світо
гляду складалися ще в 1840-х або в 1850-х роках. В 1844 
він уже докоряє Шевченкові його „Гайдамаками”, вже то
ді разила його ворожість Шевченка до Москви, вже тоді 
стояв він майже на плятформі „общерусскости”. В 1857 є 
проти підняття наново боротьби з царатом, хоч би в літе
ратурі, вже тоді пише капітулянтське Післяслово до „Чор
ної Ради” і листується з шефом жандармів Дубельтом. Ще 
в „Досвітках” (1861) гудить „дейнецтво” і „руїнників”-ко~ 
заків. Молодим, він просто підпав .,заразі” Шевченкового 
ґенія. Але розторощуюча довбня царату навернула його на 
шлях, яким і без того була схильна йти його спокійна вда
ча. Захоплення „юних днів, днів весни”, як''це часто буває* 
було буянням молодости. З віком, ті молодечі ідеї поволі 
зникали, як зникає часом з віком волосся на голові. Це було 
рішаюче: нахили, дух, вдача, а не аргументи, які він доби
рав для обосновання своїх закорінених в підсвідомости сим
патій і антипатій.

Бо дивачні були ті аргументи! Бо смішно було говори
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ти про „некультурність” козацької доби з її Києво-Моги- 
лянською Академією, з якої майже 150 літ аж до кінця 
XVIII в. брала Московщина — та й інші слов’янські землі — 
своїх просвітителів, світських і церковних. Бо смішно було 
говорити про „високу культуру” Петра і Катерини, які при
несли на Україну варварство кріпацтва і батуринські масак- 
ри. Бо смішно було гудити гайдамаків за їх „негуманність”, 
а знаходити ту „гуманність” в московських тиранів. Бо сміш
но було обвинувачувати в „руїнницькім” дусі Хмельниць
кого, що був не лише революціонером, а й основополож
ником козацької держави. Що козацькі війни несли нераз 
руїну з собою? Але хто ж приносив ті війни на Україну, на 
її культуру, як не ті „культурники” з Московщини і з Поль
щі. яких славословить Куліш?

Яскраво характеризує засліплену сторонничість Куліша, 
в тім відношенні, такий факт: Ще в 1848 р. звіряється він 
Бодянському, що заманулося йому написати роман про ца
ря Івана Грозного, і додає: „я його не-ненавиджу, як Карам- 
зин, а жалію його, і він в мені в душі сидить з своїми кру
тими нахилами і з горячим серцем”... Цього московського 
звір’я і виродка в людській подобі Куліш „жаліє”, співчу
ває з його „горячим серцем”, навіть ненавидіти його не'міг! 
І — ні сліду подібного відношення у Куліша до козацьких 
борців за свободу України. В них не знаходить він „горя
чого серця”, їх часто ненавидить... Це характеристична при
кмета многих подібних натур. Як Куліш, так В. Винниченко, 
так М. Грушевський, так Сосюра, Тичина, О. Назарук та ін
ші, — часто єднають в собі ненависть і злобу до своїх „не
культурних гайдамаків”, „хижаків” і „аморалістів”, з чо
лобиттями перед чужими тиранами. З усіх них визирає та 
сама, так поширена серед земляків вдача, вдача — як її о- 
хрестив Шевче'нко — „людоморів”.

Що це була за вдача, як вона виявлялася у Куліша? Сам 
він називав себе — і пишався тимь— аристократом, нащад
ком кармазинного, городового статечного козацтва; проти
ставляє себе січовику-руїннику Тарасові. Це була поза або 
самообман. Куліш не був аристократом ні з походження,
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ні з духа, як це прекрасно довів М. Зеров. Він був з фаху 
письменником, або урядовдем, або власником невеличкого 
хутора. А, його сентиментальство, нахил до душевної екс- 
гібіції, любов до „задушевних”, розчулених людей, нареш
ті його каяття перед владою, — все це ледви чи мало в со
бі щось з аристократизму. Серед тодішньої аристократії 
чується він зайдою, приблудою. Котляревського не любить 
за те, що той був ..панський писатель”. Як згадує Зеров, 
„він-невдоволений, що В. Білозерський хоче провадити „Ос
нову” в дусі примирення з панами”. Більше того! От — в 
однім місці прозрадився він. що в козацтві ненавидів він 
якраз аристократичний стан і дух, ненавидів „козацьке пан
ство”, за виразом Шевченка. П’ять літ перед, смертю пише 
він до пані М. Карачевської: „в тебе козаччина — корінь і 
цвіт нашої національносте, а в мене — вона допомогла на
шому культурному ходу ще менше, ніж у Середніх Віках 
західнім сусідам допомогли рицарі, дарма що мали своїх 
Нібелюнґів”... Ось в чім річ! Куліш рівняв — і слушно! — 
наше козацьке панство до західньоевропейського середньо
вічного лицарства. І тому й ненавидів він і тих „рицарів” 
західних, і наше „лицарство запорозьке” ! Тому не промов
ляли до нього ні Нібелюнґи, ні боян українського лицар
ства .— Шевченко.

Недурно в одній розвідці пише Куліш, що в козаках 
„в Дніпрових здобичниках відгукнувся гарячий темпера
мент стародавніх русичів”, тобто, що козацтво було про; 
довженням київської відміни західньо-европейського ли
царства, — верстви не руїнницької, а державно-творчої, бу- 
дительки і охоронниці великої культ гри, верстви, яка по 
французькій революції стала осоружною своїм духом всім 
„поступовцям” і „демократам”, в тім і Кулішеві. Лицарсь
ка, козацька каста була неспокійна і небезпечна для ама
торів спокою і домашнього затишку, а Куліш — як вже ба
чили — був людиною „спокійною і не небезпечною”. Вер
нувшись з гамірливого Заходу, з-за кордону, писав він в 
1856 о.: „ніяка роля не пристала так до моєї вдачі, як роля 
мелкопоместного пахаря” (малоземельного хлібороба).
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Мандруючи по містах, він все дивиться, якби скорше „чмих
нути у темну нору”, на хутір, де солов’ї, борщ і вареники і 
ратаї з воликами. Там, в левадах знайдеться лиш той „чу
довий душевний настрій, нічого не бажати”. Щоб ніхто йо
му того його затишку не руйнував, щоб був „порядок гос- 
лодарний”, лад. А хто його дасть — другорядна справа, 
якось пересидиться! Ось „святая святих” Кулішевої психі
ки. Тому помиляються ті, які в Кулішевім звеличенню царів 
московських, Петра і Катерини, бачать прояви державниць
кого інстинкту. Ні, його психіка була, хоч іншої барви, та 
тої ж суті, що психіка соціялістів. Останні воліли соціяліс- 
тичний „лад” і „порядок” все одно, хоч би його принесла 
червона Москва, а Куліш волів „порядок господарний” ото
го „мелкопоместного пахаря”, все одно хоч би за ціну прий
няття чужої державносте, Петра чи Катерини.

Є такі, що й тепер, маскуючись великими патріотами, 
дорікають, чому Україна не пішла свого часу з Денікіном 
(який про Україну й чути нічого не хотів)... Була це ■— по
декуди — психіка „татарських людей” стародавньої Украї
ни, яка воліла „порядок” під ханом, ніж боротьбу з князя
ми своїми за власну державність. Тією ж психікою перей
нята і „філософія” Шлемкевича-Іванейка, який „анархічній” 
старій і такій же ж „анархічній” новій, „модерній Січі”, — 
революційному націоналізмові, протиставляє мудрість тих, 
що шукали протекції займанця. Є це психіка Грушевського, 
Винниченка, Лавриненка, який за патріотів убажає лише 
людей з душею Шевченкових „лякеїв” або „свинопасів”.
Був це тип людей, яких поляки називали „почцівими русі- 
нами”. З такою психікою мусів Куліш скінчити прокляттям 
Шевченкові. Зненавидів його як раз за те, що був це викін
чений тип аристократа, в якім втілилися всі прикмети й чес
ноти козацтва. Козацтва не — як уявляють матеріялісти, з 
оселедцем і шаблюкою, а передовсім як духового типу, бо 
ж і „Юродивого” з своєї сучасности, коли козаків вже не 
було, — зве він козаком, протиставляючи його, як тип 
„мільйонам свинопасів”. Гордість, почуття власної і націо
нальної гідности, невміння згинати шию перед насильни
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ком, відраза до всіх плебейських прикмет „лакейської вда
чі”, прив’язання не до земних благ, а до свого великого іде
алу і до свого Бога, готовість боротися за них проти всіх 
сил диявола, — ось були прикмети Шевченка, які відштов
хнули від нього Куліша, а які відкрили йому двері рештків. 
„козацького панства”, як Репнини і Капністи, настроєних 
національно і самостійницькії.

Не „культурник” проти „хижацтва” („путь хижацтва* 
скверний”!) бунтувався в данім випадку, бунтувався дома- 
тор-хуторянин проти героїки, яка несла з собою стільки 
клопотів! Героїка давала іноді й славу, але нераз за неї до
водилося повиснути на гаку в Стамбулі, як князь Дм. Виш- 
невецький, або — як Шевченко — десять літ катуватися: 
„під московським караулом у тюрмі” чи в касарні. Все це 
вимагало насамперед великої душевної напруги, а Куліпг 
прагнув спокою і мирної праці, без нараження себе воро
жим Україні силам.

Бреніли в нього колись і інші нотки. Він нераз захоп
лювався філософією сильних народів, подивляв непогамо- 
вану енергію князівського Києва і козаччини, ставляв на
віть на одну дошку гетьмана Богдана і Кромвеля, навіть ви
знавав, що рацію признає історія тільки сильнішому. Іноді 
виризалися в нього слова, що правди можна шукати тільки 
коло „своєї озброєної хати” ; що землю нашу можуть по
сісти лиш ті, що „пролляли за неї свою кров”, мріяв „народ
ній дух з занепаду підняти”. Але все це було — молодість, 
або її відгомін. Але хутко — „минула молодість, мов пісня 
відшуміла”, „горячий” Куліш став „спокійним і не небез
печним”, і покинув шляхи вказані предками, покинув „путь- 
хижацтва скверний”, вступивши на широку дорогу льояль- 
ности до Москви.

Так як він, думав і Драгоманов, і драгоманівці, давні і 
сучасні, і ті, чию душу скаструвала совєтська Росія. Дух: 
Куліша досі блукає серед хитливих малоросіян нашого -ві
ку. Слушність мав Куліш, коли захоплювався і українською 
хаткою, і левадами, і піснями, і українським „словом благо
датним”, коли тішився, що слово те спаслося і „з давен
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давнезних до нас долетіло заповітом хатнім”, або коли 
брався удосконалювати письменницьку мову чи присвою
вати нашій культурі скарби культури західньої... Але забу
вав одне, і це була його трагедія, трагедія його вдачі: що 
без охорони власного меча, пропадом пропадуть і хатки, 
і левади, і хутори, і мова, і культура, бо стануть прикмета
ми убогого племени, племени наймитів, попихачів і свино
пасів чужої нації. Не міг збагнути, що — казав Шевченко 
«— ця культура, як той „барвінок”, зацвіте лише „серед ме
чів”. — Так, як без охорони тином, ровом чи колючим дро
том, сторожем чи псами, — пориють чужі безроги сад.

Не хотів Куліш збагнути, що потрібні для цієї охорони 
не люди з душею „мелкопоместного пахаря”, а якраз з тим, 
проскрибованим ним духом козацьким, який віяв не лише 
в душах войовників, але і таких будівничих держави і куль
тури, як Мазепа чи Богдан, в душах людей, які ідею отчиз- 
ни ставили понад все крім Бога, понад вигоди, спокій i. при- 
вату взагалі. Хто хоче обійтися без таких людей, хто ду
має, що свою культуру можна плекати й ростити в тіні чу
жого меча, над тим жорстоко насміється історія. Наше по
коління переконалося досхочу, чи і яку культуру можна 
плекати, на Україні в тіні московського меча. Зазгіав на со
бі це й Куліш, бо писати мусів тримаючись „генеральної лі
нії” панмосковської ідеї і крім того — очернювати свою на
ціональну правду.

В однім своїм російськім романі славить він А. Пушкіна: 
„І бьіл державним (цебто воло- 

дарям-царям) тьі любєзєн,
І бьіл народу тьі полєзєн...
Как божеству тєбє молюсь,
Пускай с тобою я сольюсь”.

Ось чого він прагнув! І принести користь своєму наро
дові, і —г- бути приємним чужому панові. Це йому так само 
мало вдалося, як тепер Тичинам і Сосюрам.

Мабуть його самого нераз гризли сумніви. Тому аж до 
самої могили його невідступно переслідувала тінь його при- 
ятеля-ворога Шевченка, його, антагоніста, якого вищости
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ідейної і моральної не міг не признати. В той час, коли він 
здобував собі ласку удобруханих його покорою царських 
слуг, переходив Шевченко свою страшну хресну путь. Ку
ліш покаявся і дернувся до життя, Шевченко був розп’ятий 
за те, що „карався, мучився, але не каявсь”. Вічний живий 
докір малодушним! Куліш плював в криницю, з якої за
молоду пив живу воду. Шевченко раз вибраної правди не 
кинув. Покохав ії не з примхи, не з юнацького дуру, але то
му, що інакше не міг. Куліш зривався, злітав, падав, в по
хід збирався й заламувався. Шевченко горів смолоскипом, 
світив світильником^ в якім ніколи не бракло олії, який сві
тить і досі. Були це своїм життям, вдачею, ідеями і твор
чістю два антагоністи, два бігуни нашого відродження XIX в.

Куліш писав, що „сила в історії одиноке мірило значно- 
сти... Рацію має сильніший... доки лишається переможцем. 
Тому обожана нами муза Кліо..., не міняючись на обличчі... 
обдаровує такою дорогоцінною для кождого своєю ува
гою раз одного коханця щастя, раз другого,.... нині будів
ничого чудової святині Діани, а завтра Герострата”. Це бу
ла й ідея Шевченка £може від нього й запозичив її Куліш), 
лише кожний з них з тої ідеї робив інакший висновок. Ку
ліш думав, що коли рацію має сильніший за нас, — то тре
ба йому ту рацію признати. Навпаки Шевченко: він думав, 
що коли рацію має сильніший, то значить треба самому 
стати сильнішим, насамперед духом, який домінує і змушує 
служити собі матерію. В ім’я цієї ідеї нації, Шевченко горів 
і згорів, залишивши, як. фізично згасла зоря, своє світло 
вікам потомним. Кулішеві — стало страшно перед таким 
шляхом, і він вибрав іншу путь. Два антагоністи. Кожний 
залишив, в своїх творах, дороговказ, заповіт. За чиїм піде 
наше відродження, від того залежатиме не лиш доля літе
ратури чи культури нашої, але й доля нації — наше бути чи 
не бути.
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ШЕВЧЕНКО І ДРАГОМАНОВ

Нема в нашім письменстві таких суперечних собі по
статей — як Драгоманов і Шевченко. їх звичайно вимовля
ють одним духом ті, що найбільш на світі бояться „в рідну 
хату вносити роздор”. Але чи ж не сам Драгоманов відхре
щувався як лиш міг від автора „Сну” ? Чи ж не він обнижу- 
вав скільки було сил, вагу воскресителя козацьких тради
цій?

Книжка Драгоманова „Шевченко, українофіли і соці- 
ялізм” і досі лишається невичерпаним скарбом для того; 
хто хотів би студіювати зудар двох виключаючих себе ідей 
на Україні.

Правда Шевченка — була правда надхненна, вибухо
ва, пристрасна, запалена одною негаснучою думкою, нена- 
видюча зло, ,3 патріотизмом, виплеканим на трагічних пере
казах історії нашої землі; з патріотизмом, що не шукав 
оправдання ні в книжкових „ідеалах”, ні в новочасних ідо
лах „поступу” і „вселюдського щастя”...

Якраз за це не терпів його правди Драгоманов!
Біблія — невичерпане джерело надхнення для поетів,

— Мільтона („Втрачений і віднайдений рай”), Байрона („Ка
їн”), Франка („Мойсей”), Данта („Божественна Комедія”); 
книга, якій завдячуємо пекуче новочасні Шевченкові 
„Псальми”, ця книга була „от лукавого” для професора 
Драгоманова.

Біблія з її суворим поглядом на життя, з поняттям осо
бистої відповідальносте, різко-відмежованих — добра і 
зла, з гострим відчуттям вини й кари,, з її апокаліптичними 
видивами, оскільки ж ,була вона актуальніша від наївно- 
наукових „еволюцій” і „законів історії” драгоманівства! 
Але якраз викликала вона органічну відразу Драгоманова, 
якому „факти” переминаючого „нині” заступили спомини 
„вчора” і видива „завтра”, а „середовище” — волю одиниць 
і народів. До Біблії, як до джерела поетичного надхнення 
і життєвої мудрости, ■— Драгоманов ставився різко непри
хильно. Злобно закидав Шевченкові, що носиться „з Біб
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лією, яку товк у дяка”, замість виробляти собі на писаннях 
соціялістів — „систематичний погляд на життя”... Біблія ж 
була винна й тому, що „Шевченко не пішов далеко в своїх 
думках про сім’ю і жінку” („Шевченко, українофіли і соці- 
ялізм”, Київ 1914 вид. Криниця ст. 38, 39, 56).

Біблія не лише відвернула поета від „спасенних” впли
вів соціялізму, але й не дала як слід поглянути на політич
ні проблеми тодішньої України — твердив Драгоманов.

Біблійні постаті й середовище послужили м. ін. Шев
ченкові канвою в його протицарських поезіях, які досі вра
жають нас силою своєї експресії. Але ці вірші не роблять 
ніякого вражіння на комбінаторський ум Драгоманова. Уся
кий вибух творчої сили, великого почуття, шляхетного гні
ву — був відразливий його розважній, безпристрасній, по
вільній і тупій думці. Він жалує, що навіть в своїх проти
царських поезіях „Шевченко все ж таки не міг вибитись з 
біблейства, не міг набрати проти царів іншого матеріялу, 
окрім того, що дала йому Біблія... Через це одно ті стихи 
(мимоходом кажучи слабенькі)... не могли й не можуть ма
ти великої сили в наші часи” (стор. 63).

Чи тут Драгоманова разив біблійний підхід до „царів”, 
чи взагалі саме протицарське наставлення?

Так як Біблія, ненависне було Драгоманову й друге 
джерело Шевченкової творчости, з якого черпав поет свій 
патріотичний запал, — „Історія Русов”. Хто читав цю Істо
рію, той на все лишиться під впливом блискучого, вібрую
чого стилю автора „Історії”, такого чужого травоїдно-на
родолюбному темпераментові нашого XIX віку; той не змо
же не подивляти внутрішнього горіння, з яким писалася 
та, така „біблійна” книга; той не може не поставитися з 
респектом до гарячо-пульсуючого патріотизму „Історії”, 
органічного, беззастережного, самодовліючого, такого, я- 
ким він був на Україні, заки злетіла на неї сарана „вселюд
ських” ідеологій... І власне за це ненавидів Драгоманов цю 
книгу. І Шевченка,. що нею користався і захоплювався... 
„Науку” автора „Історії Русов” зве Драгоманов „туманом”, 
що лиш запаморочує мозок. Він жалує, чому Шевченко не
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йшов за розумом „найліпших людей” свого часу. Знаємо 
теж, якими епітетами обкладав він їх. Знаємо, чому сцідомо 
тікав від них, в Біблію, в „Історію Русов”, в козацькі часи,.. 
Але цього не розумів Драгоманов. Тому картав Шевченка 
за те, що „нападаючись на Петра І й Катерину II, вибирав 
проти Петра образи з „Історії Русов” (57). Це не подоба
ється Драгоманову.

Він взагалі не любив історії, а вірність великим історич
ним традиціям, яка характеризує Шевченка — шокувала 
його. В тім пошанівку традицій — „не було ясної думки”. 
Він і Шевченко підходили до минулого з двох цілком супе
речних собі точок погляду... Шевченко кохався в старови
ні, блискучій і гарній, за її розмах, за її очайдушність, за 
її патос, за силу. Драгоманову, все те було „турецьке ка
зання”. Як міг — питався він — ідеалізувати наш XVI вік 
поет, коли з тодішньої України „турки та. татари зробили 
були поле для виводу невільників” ? Як можна було ідеалі
зувати Наливайка, коли Наливайко „був більше розбійник, 
ніж патріот” ? Не зворушували засушеного професорсько
го мозку надії Шевченка, зв’язані з ідеалізацією минуло
го: „як то воно козаки встануть із могил, на це вже Шевчен
ко дедалі все менше міг давати... ясні відповіді” (62). Ви
диво, воля, бажання — це були речі „неясні”, бо чи ж наука 
довела, що вони „неминуче” мають здійснитися?

А як би „вченому” професорові й старатися розтовма- 
чити, як дух предків в‘ могилах може віджити в душах пра
внуків, як, напр., дух Святославових воїв віджив в душах 
запорожців і хмельничан, — що второпав би з того весь 
погрузлий в матеріялізмі ворог всякої „містики й метафі
зики” ?

Ціла філософія Шевченка — така новочасна і така пра
стара — яка думала двома різко розмеж.ованими категорі
ями — „своє” і „чуже”, була „реакційним” дивоглядом в 
очах Драгоманова: поняття „нація” пахло „забобоном”, а 
„інтернаціоналізм” — був вершком досягнення новітнього 
знання й політики. Що Шевченко був сепаратист, це він 
признавав, але це ж йому і випоминав! Бо поетів сепара
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тизм був — „все таки перш усього сепаратизм, який усе 
зло в своїй Україні виводить від ч у ж и х ,  від москаля, від 
московського царя”. В своїх панів, чиновників -— Шевченка 
більш усього вражає те, що вони „перевертні”, які „помага
ють москалеві господарювати та катувати матір”... Це а 
точки погляду соціялізму і „братерства народів” — сказа
ти б тепер — „ухил” і то непростимий. Для Драгоманова* 
далі, питання територіяльної зверхности — було другоряд
не, аби була „соціяльна справедливість”. А Шевченко, ко
ли й думав про волю, то була то „воля більш усього своєї 
породи, воля національна і державна” (59). Ця остання во
ля для Драгоманова була — нічим, він думав лише Про со- 
ціяльну, при чім вірив, що вона можлива навіть в „братер
ській спілці” з іншими породами, передусім з москалями. 
Тому й підкреслення „своєї породи” Шевченком, уважав 
за шкідливу виключність.

На думку Драгоманова — в ідеольогії Шевченка була 
величезна помилка. їй бракло „нових соціяльно-демокра- 
тичних думок”... Хибою світогляду поета було — на думку 
професора — його відношення до чужої демократії. Поду
мати тільки! — „живучи серед москалів-с о л д а т и к і в, 
(яка ніжність! — Д. Д.), т а к и х  ж е  мужиків (больше- 
вицько-радикальна фразеологія! ■— Д. Д.), таких же не
вільників, як і сам Шевченко, не дав нам ні одної картини 
доброго серця цього „москаля” (67). А то ж були брати- 
демократи! То ж був „рідний по крові, духу і культурі” на
роді Між ними й нами не могло ж бути ніяких непорозу
мінь! (як це й довело панування большевиків на Україні).

Демократ повинен був вмовляти в нас байку яро „доб
ре серце москаля”, про те, що в те „добре серце” треба ві
рити, покладати на нього надії! Тимчасом для Шевченка 
був „москаль” тільки „пройдисвіт”..., „чужий чоловік”... 
Куди ж можна було зайти, куди інших запровадити з та
кими ідеалами? — жахався одоратор Москви.

„Сім’я вольна, нова” — для Драгоманова була нісеніт
ниця, коли з неї виключалося москалів, жидів і пр. „Певно, 
що коли національні поети тільки так будуть говорити про
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•сусідів (як Шевченко — Д. Д.), то важко буде справдитись 
бажанню, щоб усі слов’яни стали добрими братами”. „Ось 
через що ми не думаємо, щоб Шевченко Справді міг про
тести нас у вільну, нову сім’ю” Інтернаціоналу” (68).

Таким чином інтернаціоналізм розумів Драгоманов як 
ідею, яка в жиді, в москалі — бачила не „чужого чолові
ка”, а свого, рідного, рівноправного, надправного.

Логічним завершенням такої концепції був больше- 
визм — його ідеологія і його практика. Концепція Лені
на і — Тичини. Не дивно, що професорському предтечі Ти
чини на Україні — тяжко було второпати бурхливу, спов
нену почуттям особистої й національної гідности — філо& 
софію автора „Сну”, його „реакційну” і таку „ненаукову” 
ксенофобію.

Приймання свойого, відкидування чужого — ось був 
„камінь преткновенія” для Драгоманова, і річ — архинор- 
мальна для Шевченка. Драгоманов з прикрістю знаходить 
у  Шевченка „недовір’я і неприхильність” до чужих, націо
нальну „виключність” (64). Шевченкові ця „виключність” 
є річ цілком природна; Драгоманову є вона вибриком тем
пераменту, який треба гальмувати. „Чоловік з широкими 
ідеями нових часів та ще й соціяліст, не може ставити рід
ну породу настільки виключно вище інших, як то робив 
Шевченко, кажучи: „Нема на світі України, немає другого 
Дніпра”. „Та ж чоловік з широкими ідеями нових часів” — 
„не може бачити й показувати у інших пород тільки злі 
боки духа”... (65) — гремів Драгоманов, а водночас боро
нив Бєлінського, що бачив лише „злі боки духа” Шевчен
ка... Як в цій тираді бренить старий, до зануди одноманіт
ний, закид патріотам, що ненавиділи Москву — закид „вузь
кого шовінізму” ! Яким старим і наївним докором бренить 
протиставлення нашому національному „вузькоглядству”
— „широких ідей нових часів”, якими ліберальна і соція- 
лістична інтелігенція російська побивала українських „шо
віністів” ! Як та ціла тирада, українця Драгоманова — нага
дує аргументи проти нашого „шовінізму”, якими послуго -
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вувалися Ленін, Луначарський, Мілкжов, Керенський, а 
пізніше — Затонські, Косіори і Хрущови!

Для Драгоманова і для всіх визнавців тих туманних і 
тумануватих ідей міжнароднього братерства, зло було не 
в пануванні москалів на Україні, лише в „злих порядках”, 
з якими не мала ніякого діла боротьба пород між собою. 
Усунути 'ті порядки треба було лише — взявшись за руки 
з Бєлінскіми, лише з „провідною ідеєю” — „про спільність 
змагань усяких пород”... Ту „провідну ідею”, яка духово 
роззброювала нас — вбивали від 1917 р. Керенські, Леніни 
і Троцькі в наші голови, передтим „оброблені” на прийнят
тя тої мудрости Драгомановим.

Якже ж було йому не бідькатися, що „нічого з того” 
ми не бачимо у Шевченка — нічого з тих ідей, „про спіль
ність змагань у с і х  пород” ! Якже ж не нарікати, що Шев
ченко „лишив тих, хто б задумав піти за ним, — без усяких 
провідних думок про національну справу” (65). Ідея націо
нальної „виключносте”, заперечення чужого, і афірмація 
свого, — не була провідною думкою для Драгоманова, ні 
для теперішніх драгоманівців.

Драгоманов взагалі так обурений на ворожість Шев
ченка до „інших пород”, що не може стравити тої ворожо
сте навіть тоді, коли представником чужої породи явля
ється — цар. Протицарські поезії Шевченка — часто повні 
полету і прекрасного гніву — виводять з себе зрівноваже
ного (особливо на точці пошани до чужих) —. професора. 
Ці поезії є йому „речі, які просто противно читати всякому 
чоловікові з літературним образуванням і з простим сма
ком” (107). Дійсно людині з простим, а особливо з про
стацьким смаком — їх „противно” читати.

Спеціяльно витикає він авторові „Сну” його „картину 
царського двору” в тій поемі (46):

Дивлюсь: цар підходить 
До найстаршого... та в пику 
Його як затопить!..
Облизався неборака

Та меншого в пузо —
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Аж загуло!.. А той собі 
Ще меншого туза

Межи плечі; той — меншого, '
А менший малого,
А той дрібних, а дрібнота 

Уже за порогом 
Як кинеться по вулицях,

Та давай місити 
Недобитків православних...

На цей опис Драгоманову „аж жалко дивитись”, так 
все в нім „по-дитячому” описано... Тим часом, ту саму гіє- 
рархію рабства — супроти вищих, і хамства — супроти ниж
чих — завважує в миколаївській Росії культурний європе
єць, подібний до Шевченка візіонер, маркіз д е  К ю с т і н, 
який в своїх подорожних замітках з 1839 р. пише:

.. В Росії „людина, яка лише дрі'бочку підноситься над 
юрбою, зараз отримує право... знущатися над іншими людь
ми, яким подає дальше удари, що сама одержала від ви
щих, щоби в болю, який спричиняла іншому, знайти поті
ху за біль, що зазнала сама”*).

Як бачимо, Шевченко лише убрав у вірші ідею про „мо
ральні підстави” царського самодержавства, — ідею, яку 
не оминув своєю увагою вдумливий європеєць; яка викли
кала в нім майже той самий образ, що в ндшого поета!.Той 
образ був „несмачний” лише адораторові Росії — Драго- 
манову. Останній тут вповні згоджується з знаним шевчен- 
кожером Бєлінскім: „Бєлінскій таки сказав багато правди 
в свойому строгому суді про „Гайдамаків”... „Замашек пло
хого піїти” — справді чимало у Шевченка” — пише, осмі- 
шуючи себе, український союзник того самого Белінского, 
який тішився з заслання Шевченка і хвалив за цю варварсь
ку помсту — царя Миколу... Автора „Гайдамаків” не долюб- 
лював Драгоманов. Бо „думки чоловіка, яким володіли май
же зовсім тільки біблійні пророки та спомини українського 
гайдамацтва, не можуть ставитися в ряд з думками соція-

*) Russie en 1839, лист 22.
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лізму XIX ст.” (73), не можуть бути вказівками „поступо
вій людині” ! А соціялізм і „поступовість” — це були болва
ни, яким поклонявся Драгоманов, і яким поклоняються й 
досі сторонники того лакея Москви.

Великою прірвою, яка ділила світогляд Шевченка від 
хаотичної мішанини думок Драгоманова — була ідея при
мату нації: ідея, яка набрала повного змісту щойно в наші 
часи — в боротьбі з атомістичними контрідеями соціяліз- 
му.

Наступ розкладових сил проти всіх органічних зв’яз
ків — родини, церковної громади, нації — в 'ім ’я „прав” 
свавільної одиниці — розвалювати збірноту, до якої нале
жала, щоб обернути її в казарму з тираном на чолі, як в 
СССР, — цей наступ зродив *— націоналізм. І якраз в ім’я 
тих анархістичних „прав” одиниці — проти цілости і крі- 
пости своєї збірноти — виступає і Драгоманов проти Шев
ченка, виступає проти поета, що ту збірноту ставляв на 
перше місце.

Як анархіст, Драгоманов ставляв „права” одиниці над 
правом родини, „права” родини над правом громади, „пра
ва” поодиноких громад — над правом нації; А посувався 
в цих позивах „скривдженої” одиниці проти „насильства” 
збірноти аж до „права” кожного — виступити з нації, се
ред якої родився. Ясно, що пересякнутий подібними дум
ками, він мусів напасти на Шевченка. Він кпить проти при
в’язання поета до „законної сім’ї” ; закидає поетові, чому 
він „не спинив своєї думки на неволі дітей у батьків” ; обу
рюється, що „батько і мати вигнали Катерину”, гніваєть
ся, що „так же само в „Гайдамаках” він (поет) трохи не 
возвеличив те, як батько по своїй волі вбиває малих дітей”, 
бо це ж — „канібальство” (54). Дальше з захопленням про
тиставляє українському поетові — анархіста-соціяліста Гер- 
цена і інших москалів, які „заступалися за всіх менших”, 
хоч би через те всі органічні зв’язки в суспільності оберта
лися в руїну” (54)... Очевидно, -що інакше і не міг цисати 
учений професор, який за одиницею признавав право „ви
бирати”, навіть право приймати чужу національність, а за
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громадою — прилучитися чи відділитися від свого націо- 
нально-територіяльного зв’язку.

В цій одній сторінці твору Драгоманова — сконденсо
ваний символ цілої розкладової віри XIX віку, яка ледви 
не привела на край загибелі- європейські народи; проти 
якої дідніс свій пророчий rójroę Шевченко.

Органічне противенство наших антиподів було і в їх 
розумінні нації. Для Шевченка — нація, народ — це була 
певна духова цілість. Моральнорозумова, психічна збірно- 
та, але водночас найбільш дійсна, реальна річ на світі. Для 
Драгоманова таке поняття нації — було фікцією. У Шев
ченка — „не було ніякого систематичного погляду на жит
тя”, бо ж його „дає тільки систематична наука” (38). Отже 
озброєний цілою своєю бессервісерською „систематичні
стю” і туподумною „науковістю”, і виступив проти поета 
.— професор. Як кожний демократ, намагається він пере
довсім затерти всі границі, які так виразно означені в Шев
ченка. Як можна, —  думає професор, — говорити про на
цію, як про психічну цілість? Про її дух? Як можна говори
ти про якийсь там національний світогляд, про світогляд, 
що обіймав би „всі народні інтереси”? — „Наука ще не вміє 
показати, що л'аке дух якоїнебудь породи людської”. А по
ки наука того „не ,вміє”, Tq шкода і тим займатися. Що 
Шевченко старався дати вираз болям, стремлінням, волі 
чину, почуттю гніву і образи нації — це не містилося в вузь
кім умі Драгоманова, який взагалі не розумів, що таке „ім- 
пондерабілія”, яких „наука” не може ні покласти на терези, 
ні зміряти метром, ні обрахувати, ні сфотографувати. Для 
нього — „ознакою породи служать більше зверхні одміни 
її, напр., мова, ніж внутрішні т. наз. „світогляд”. Хто мав 
такі погляди, для того різниця, напр., між китайцем і ан
глійцем була мабуть не в їх „світогляді”, а в барві шкіри...

Не визнаючи національного „світогляду” — він, ма
буть, ніколи не відкрив би двох різних народів — англійців 
і американців'— що говорять одною мовою і не різняться 
„зверхніми відмінами”... Окрім того цей „світогляд” міня
ється! От через що „треба бути обережнішим з такими сло
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вами, як світогляд народний” (4ł), і не базуватися на нім 
в своїх науках! Коротко — нація як морально-духова, пси
хічна одиниця — це щось несхопиме, вона просто не існує, 
її ще не знайшла драгоманів'ська „наука”. Той хто хоче 
представляти ту духову сторону нації — для Драгоманова 
є „неук і дивак”. Себе ж уважав безперечно не за дивака, 
а за геніяльного політика, коли писав в своїм віршилищі, 
що ми з москалями — „близнята по роду”, що ми з ними 
„не зломим союзу”, благаючи, щоб прийшли москалі, нам 
і всьому слов’янству „на захист”

Що ця національнр вихолощена душа могла знайти у 
Шевченка?

Ще більше ненависна в Шевченкові була для Драгома
нова емотивна форма, в яку виливався, у поета діючий „сві
тогляд” нації в чині — патос поета. Патос, внутрішній во
гонь, це було щось, проти чого автоматично бурився наш 
„систематичний науковець”. Ми вже бачили, як не терпів 
він „біблійного духа” Шевченка, ні його чисто пророцької 
патетики. Біблійний патос, яким була надихана' кожна ве
лика одиниця, що переставляла віхи історії, разив Драго
манова, що уявляв себе людиною здоровою, не „гістери- 
ком”. Революції надихані тим патосом, які повстали „біль
ше від почувань, ніж від думки” ■— Драгоманов навіть не 
визнавав за творчі революції. Це для нього просто звичай
ні бунти — а зачисляє до них м. ін. і революцію Кромвеля 
і наші козацькі рухи, і зрив швайцарців проти Габсбурґів 
за свою незалежність, і г о л л а н д ц ів  проти Еспанії. Це були 
просто собі „повстання із-за віри”, „попівські суперечки”, 
а що доброго з них могло вийти? Добро може вийти не з 
патосу, не з гарячої відданости ідеї, а, з думки — „про без
упинний поступ громадський”. Тої „думки про поступ” 
поет не мав, а тому — „ми не можемо згодитися з тим, щоб 
Шевченко був дійсним революціонером” (79-81). Шевчен
ко мав за „гарячу натуру” (31) для холоднокровного про
фесора нашого упадочного fin de siecl-я.

На думку Драгоманова цей патос і згубив Шевченка. 
Те, чим він нам дорогий, чим він підбивав одне покоління
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українське' за другим, — те уважав Драгоманов — за пля
му на поетові, за щось шкідливе й непотрібне. Оповідаючи 
про вибухи темпераменту Шевченка, незабутній Михайло 
Петрович наводить слова Мікешина (підписуючись під ни
ми), про „силу і вогонь” імпровізацій поета, але й про те, 
що „той увесь вогонь тратився даремно”, „багато було- в 
його балачках перебільшеного і жовчі”. Це було якесь „та
лановите маячіння роздразненого хворого в пропасниці”, 
„а тягнулося це так довго, поки лишилися ще на столі не
допиті пляшки з пивом”... (98). Отже загадка розв’язана! 
Показується, той цілий патос Шевченка, який ми подивля
ємо, який прошиває нас мов електрична струя, ціле його 
геніяльне горіння, той пророчий вогонь — це було.лише 
п’яне базікання мочеморди! З якою насолодою переповідає 
це „тзерезий” підлиза Росії, як високо морально чується 
над тим „п’яним”, якого не могла зломити залізна рука Ми
коли 1-го! JIk йому приємно зробити п’яним маніяком лю
дину, яка горіла незнаним йому вогнем! Лишається тільки 
пояснити, чи лише в тих „базіканнях” при пляшці пива,' чи 
й тоді також, коли поет тримав в руці не шклянку, а перо,
— коли творив свій „Сон”, „Заповіт”, <— чи й тоді це було 
„маячіння божевільного” ? Чи щось інше? Драгоманов не 
дає відповіді, лише — знаходить „наукове” пояснення „у- 
падку” Шевченка: „в такому товаристві — без порядку, 
без пляну праці, в такому житті день за днем, у такому га
янні часу” — люди не робляться „практично-працюючими” 
революціонерами, а навіть перестають бути громадянами, 
а  далі — гинуть! Так сталося і з Шевченком” (99). Правда, 
яке то ясне, шляхетне і мудре! Шевченко — як ледащо, яко
го згубив його вогонь... Дух, spiritus пророчий? Це був 
лиш звичайний спирт! Так старався вмовити в нас „об’єк
тивний” учений... Коли Дух Святий зійшов на апостолів і 
вони озвалися до зібраних своїм огненним словом, тодішні 
драгоманівці, що були в юрбі, насміхалися, кажучи: „вони 
упилися солодким вином” (Діянія, гл. II, 12 і 13). Як бачи
мо, незмінна є порода людей типу Драгоманова...

Тому м. і. і подобалися Драгоманову ті з творів поета,
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де того громадського вогню було менше, — „найцензурнішї 
твори”, що викликали найменше спротиву в царській цен
зурі, ті, які Драгоманов називає — „любими, братерськи
ми”, які помагали „бути добрим і чесним чоловіком” — 
„Катерина” та „Наймичка” (110). їх дуже цінив Драгома
нов, але все ж — це все були виїмки; задля них самих ще 
не можна Шевченка „уважати за чоловіка зовсім нових ду
мок” (111). І слушно! — людиною „нових думок”, які при
ніс Драгоманов, Шевченко — слава Богу, не був. Від них 
його врятували — його глибоко закорінений національний 
інстинкт і ті національні Л релігійні традиції, що віссав в 
себе з словами діла...

Ясно, що зовсім розбіжні були погляди обох антипо
дів на цілу механіку супільного життя. Драгоманов родив
ся і ділав в другій половині XIX віку, виїмкової „передиш
ки”, розцвіту „культури” і „благоденствія”, коли, здавало
ся, відвічні закони боротьби за існування, закони „варвар
ських часів” були скасовані. Отже, вірив в автоматичний 
„поступ”, в „краще життя”, в неминучість загального мате-, 
ріяльного щастя, в можливість демобілізації людського во
йовничого духа, в наближення ідилічних часів, в касарня- 
ний рай і в мінімальне значіння індивіда в історії. Чимсь чу
жим, древним, ворожим і архаїчним — мусіло заносити йо
му від Шевченка, що викликував з забуття образи жахливо
го динамізму історичних подій, непогамованих людських 
пристрастей, гераклітової апотеози війни-„початку всіх 
речей”, апокаліптичних зрушень, з грізною заповіддю, що: 
„так було і в Трої, так і буде”...

Для Драгоманова — були це попросту галюцинації 
стятої голови. Такі погляди були пониженням його „нау
ки”, переверненням догори ногами цілої його вифантазо- 
ваної „історії” і дивацького „поступу”, постепенного, без
болісного і безжертвенного, без якого не міг обійтися...

Наші часи показали, — оскільки наївним був учений 
Драгоманов з своєю ідилічною філософією, і оскільки ре- 
альнодумаючим був „патетик” і „маніяк” Шевченко. Дра
гоманов думав, що нашу людськість посуває — „безупин-
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ний поступ громадський наперед, поступ у господарстві, в 
громадських порядках, у науках і знаннях”; що такий ав
томатичний поступ касував віру у всякі катаклізми, в „ве
ликих людей” (74). Якже він мав не розгніватися на „нісе
нітниці” Шевченка, якого „думка виводила картини ката
строфи цілком біблійної: чи буде суд?” День останнього 
суду, апокаліптичний день остаточного порахунку за наші 
гріхи, суттєвий елемент в понятті Шевченка про людський 
„поступ” і „еволюцію”, виводив з ęe6e Драгоманова (73). 
Викликати хвилину, коли „сонце стане і осквернену землю 
спалить” ■— це був злочин для автора „Чудацьких думок”, 
глупа балаканина „дурисвіта”, що відтягала демократів від 
громадської праці. „По біблійному майже все собі здумує 
Шевченко й те, що тепер звуть „ с о ц іа л ь н и м  переворотом”, 
„ с о ц іа л ь н о ю  революцією” (72), а в наші часи „злагідненням 
обичаїв і гуманности” — перевороти ж відбуваються не 
„по біблійному”, а по приписах науки!

Правда, завважує Драгоманов, „Шевченко не все ж го
ворив про „суд Божий” та „сторіки крови”, яку проллють 
„немудрі”, але й про „слово, яке стане на сторожі кодо мен
ших, яке зійде колись правдою”, про „апостола науки” і 
т.і. Та що з того? Про такі речі поет говорив рідко, „не 
так часто, як про суд Божий і гайдамацтво”. А головна хи
ба, „говорив усе таки біблійним способом (апостол науки, 
„слово” — нагадує „Слово” євангелиста Іоана!)” (77). І 
цього якраз не міг стерпіти наш учений критик! Слово про
рока — яке б запалило вогнем вірних, слово яке б нагаду
вало Петра пустельника, що кликав на відвоювання гробу 
Господнього, слово автора „Пісні о полку Ігореві”, гаряче, 
хвилююче, щ о . сталило думку, гартувало душу, пружило 
волю, вагітне великими чинами слово — його ненавидів во
рог катастроф Драгоманов. Його власне, учене, „система
тичне” слово — це було слово демократичного дяка, що 
лагідно й поволі харамаркав свого демократичного „псал
тиря” про потребу мати „м’яке і добре серце”, та про те, 
що „в-історичному поступі більш усього має силу не добра 
воля осіб із усіми тими судами над ними, карами та страха
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ми кари й каяттям, а мимовільний зріст громадського жит
тя, та впорядкована громадська праця, безупинний поступ 
громадський” (77)... Двигуном життя не є надхненна оди
ниця, не її воля, а „мимовільний зріст” того життя, автома
тичний розвій. Апостолам чи людям волі не було місця в 
драгоманівській концепції суспільного „прогресу”, лише — 
людям „тихої громадської праці”, людям „мовчазної відда- 
ности”. Такий „анархіст” як Шевченко — не міг нікого до
провадити до пуття; а слова, якими „говорив лише про од
ну науку — історію України та ще найбільше „по могилам”,, 
в їх вузькості не можна було й прирівнювати до науки 
напр., такого Сен Сімона, що вмів говорити і про вмілосте, 
і про господарство, і про науку” (79). І цю безглузду тара
барщину у нас досі уважають за критику Шевченка!

Драгоманов протестував проти „катастрофальности” Шев- 
ченкового розуміння суспільних переворотів. Це був про
тест тихолаза--опортуніста проти, що так скажу, сорелів- 
ських метод людської „еволюції”. Як представник нашого 
феллахства, несвідомих мас, які відчувають лише матері- 
яльну, фізичну кривду і про неї тільки думають, Драгома
нов виступав ще й проти чого іншого: проти мотивів Шев- 
ченкового протесту. Ці мотиви не були феллахської натури?
Протест Шевченка— був протестом члена пануючої, хоч 
хвилево пониженої, касти, не касти рабів. Тому і звертався 
він насамперед не проти матеріяльних кривд, а проти мо
рального пониження, проти зневаги, образи чести, гідно
сте. Цього — очевидно, так само, як і його „катастрофаль- 
ної”, сорелівської теорії історичної „еволюції”, не міг про
стити йому плебей Драгоманов.

Щодо західніх сусідів, то — на велике обурення Дра
гоманова — Шевченко обертається до них „як православ
но-козацький патріот далеко більше ніж як син кріпаків” 
(65), а що в такім оберненні не є феллахсько-соціяльна 
думка, але панівно-політична, то, ясна річ, Драгоманов і 
картає за це поета... Перепадає останньому й за те, що в 
своїх творах „найбільше діло йде про зневагу козацьких 
прав... а не про селян” (66). Ідеолога нашого плебейства
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болить, що Шевченко „налягає не на здирство, а на неволю, 
ка зневагу свободи царями та панами” (71). Бо образа за 
нарушене право, за моральну зневагу — це були мотиви не 
голоти, яка воліла бути зневажаною, аби лиш нагодованою 
всяким деспотом. Шевченків протест — це був протест лю
дини вищої породи, вищої касти, людини, думаючої полі
тично, не лише соціяльно; не парія, не представника одної 
верстви, кляси, а цілого народу, його командуючої групи. 
В цім була основна різниця між Шевченком і Драгомано- 
вим. Тому і мусіли вони ворожо стрінутися і на цій точці.

Так само і на іншій, не менш важній. Типовим прагнен
ням не провідників маси, а маси проваджених — є збігати
ся до купи, „всі разом!” Брак власної думки і волі — ство
рює серед них ту атмосферу єдиного фронту і взаємної по- 
блажливости, яка виключає всяку гостру дисципліну в гур
ті. Слабі — завжди винуватять за прогріхи не себе, а ■— об
ставини, середовище і пр. Звідси їх ворожість до гострих 
заходів для утримання карности, звідси •— спротив проти 
„внутрішньої боротьби” в суспільності, проти тих, що три
мають в руці бич на ледарів-міняйлів у храмі й перекинчи
ків. Цим бичем вимахував Шевченко. Це злостило Драгома
нова. Та й якже ж?

Таж кохані й милі Драгоманову росіяни, Турґенєв, Дос- 
тоєвський, Ґерцен і інші — вчили, що „людина цілком не 
винна в тому, чим вона стала й що робить, бо вона стала 
такою чи іншою, дякуючи тому ґрунтові, на якому зросла 
й тим порядкам, при яких живе”... Та ж на підставі цеї, до
гідної всяким плюгавцям і ледарям, теорії — присяглі ви
правдували сутенерів, що ґвалтували нелітніх дівчат; інтелі
гентські осередки ■— поблажливо дивилися на дефравдан- 
тів; політичні партії -т- прощали перевертням, дурням і 
пройдисвітам. Ці „людяні” теорії були такі демократичні, 
такі „наукові” ! З ними було так легко, і приємно, що не 
можна було собі й видумати інший спосіб відношення до 
внутрішньо-громадської дисципліни...

І ось, цей інший спосіб винайшов Шевченко! Він не 
признавав тої „нової думки”, яку знайшов в „соціяльній
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школі нових російських повістярів” Драгомайов і яку так 
захвалював. „Шевченкові ця нова думка була цілком неві
дома. Він усе по старому судив та карав людей” (45). По
думайте! Не зважаючи на те, що „людина цілком не винна 
в тому, що робить”, не зважаючи, що за всі її вибрики по
винна нести вину не вона, а „середовище” — Шевченко не 
щадить гострих слів зневаги „льокаям в золотій оздобі”, 
„рабам з кокардою на лобі”, „свинопасам”, „гречкосіям”, 
що забули за славу предків; кличе, щоб покаялися, коли 
хочуть уникнути страшного Божого суду... Він „по-старому 
судив та карав людей”, замість мріяти про автоматичну, 
постепенну переміну порядків, які самі вже зроблять з пад
люк ангелів... „По-старому” ! Скільки в цім ■— Шевченковім 
*,старім” — було пекучо нового! І скільки в „нових думках” 
Драгоманова, яких брак дорікав Шевченкові — було пере- ' 
старілого, деморалізуючого, відсталого і наївного! В тій 
„проповіді суду Божого над неправедними”, Драгоманов 
бачив дух „якогонебудь пуританця-індепендента XVII ст.” 
(49). Шкода, що він не дожив до часів, коли й недовірки 
переконалися, що ідилія XIX віку не була міродатною для 
оцінки вічних законів історії та її механіки; що — час „пу- 
ританців”, людей гарячої віри — знов настав для Европи 
і світу; що ці, якраз ці „пуританці”, показалися деміюрґа- 
ми історії, не сторонники „нових течій” — безсилі, імпо
тентні і трусливі; що власне „добра воля осіб”, воля скріп
лена вірою — творила історію, їх „апостольське слово”, не 
„безупинний громадський поступ”...

Лякаючись Шевченка, Драгоманов засудив його на гро
мадську смерть. Він хотів в коріні знищити Шевченкову 
традицію, щоби вона навіть не повстала на Україні. „Укра- 
їнолюбці і почасти українські громадівці, — писав він, — 
повинні навчитися, що „Кобзар” є вже річ пережита — 
еїп iiberwundener Standpunkt (пережита точка погляду), як 
кажуть німці”. Та мало того: „Кобзар” — багато в чому є 
зерно, яке перележало в коморі та не послужило якслід в 
свій час, коли було свіже, а тепер вже мало на віщо й го
диться” (115). Такої думки тримався учений професор. її

43



хотів впоїти в нас! Якби йому було дано хоч трохи розумі
ти й відчути — яке свіже те зерно ще й нині! І якою цвіллю, 
натомість, заносить від „мудрощів” наївного, самозакоха
ного і обмеженого професорського критика поета!..

Він думав, що „Шевченкові думи й мрії про „правду” 
і „волю” й про те, як вона настане на землі” — „перед дум
ками новоєвропейського соціялізму” •— є „старі й вузькі”.... 
(119). Якби він міг тепер оглядати цілу вибухову силу тих: 
„старих і вузьких думок”! Якби міг. оглядати ту гангрену, 
яку счинили в нашій суспільності нові „думки новоєвро
пейського соціялізму” і драгоманівщини!

Підбрехач чужої правди, підбрехач російського лібе
ралізму, народництва й соціялізму — ось чим був Драго
манов в своїй критиці Шевченка. Цю ролю його визнали: 
многі росіяни. М. і. і проф. Д. Овсяніко-Куліковський, який 
хвалив Драгоманова за те, що радив „зв’язати український 
рух з загально-поступовим, ліберальним і радикальним ру
хом думки у росіян”; хвалив за те, що могутня підойма всіх 
національних рухів — „містика і фантастика здавались йо
му (Драгоманову), коли не просто дурницею, то бодай ви
твором ненормальности і темности думки”; хвалив його за 
те, що „його патріотизм... був цілком вільний від будь-яких 
національних пристрастей і упереджень, а також від доміш
ки консервативних і романтичних елементів”; хвалив за все 
те, що Драгоманов протиставляв Шевченкові. Овсяніко-- 
Куліковський підкреслює і момент неґації Драгомановим
— поезії Шевченка — „він і до неї ставиться критично і га
дав, що великому" поетові України не потрібно накидати 
ролі провідника; для такої місії Шевченко не годився через, 
брак ґрунтовної і широкої юсвіти”*)

Ах! Як вони всі боялися, щоб не відограв на Україні 
ролі її великий пророк! Щоб очі всіх не звернулися на ньо
го!

Драгоманов є у нас свойого роду „табу”, якого ■— в 
певних кругах — не вільно чіпати, щоби не викликати ша

*) Д. Овсяніко-Куліковскій — „М. П. Драгоманов”, Наше Минуле, 
Київ 1918, І.
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лу напастливої злоби. Нищити Драгоманова — це ж нищи
ти „наші1 традиції”! На прикладі обговореної тут книжки 
Драгоманова, бачимо, що ніхто інший, як власне автор тво
ру „Шевченко, українофіли і соціялізм” старався — слава 
Богу надаремно — знищити традиції одної з найбільш ге
роїчних наших епох. іДо більше — ніхто більше, як власне 
автор тої глупої книжки про Шевченка — не намагався так 
обезцінити, поменшити, обезвартнити серед сучасників і 
нащадків — того, хто ті наші героїчні, напівзабуті, тради
ції воскресив у своїй блискучій феєрії

Драгоманова не вільно нищити — кажуть його оборон
ці і поклонники, бо це значить — нищити своє, рідне. Але 
ж рідний, свій, український Драгоманов — цілу свою науку 
будував на захвалюваних ним чужинцях, як Тургенєв, Дос- 
тоєвський, Сен-Сімон, Ґерцен, Роберт Овн і ціла хмара ін
ших — переважно росіян! Власне в ім’я тої чужої науки — 
виступив він і гїроти Шевченка з його, таким своїм, патріо
тизмом...

Між Драгомановим і Шевченком — треба вибрати. Хто 
хоче їх годити, той робить це коштом викривлення одного 
або другого, той робить роботу еклектика, літературного 
полатайка, що ліпить до купи те, що не дасться зліпити.
Все в них різне. Різні джерела їх мудрости — в одного блис
кучі традиції своєї країни, і їх літописців — автора „Сло
ва”, автора „Історії Русов”, у другого анархічна, матері- 
ялістична філософія соціялізму XIX віку. Різні джерела їх 
мудрости, різна й сама їх мудрість. У одного пристрасна 
любов до свойого, і — логічна консеквенція — нехіть до 
агресивного чужого. У другого — понижуюче братання з 
тим чужим. У одного — розуміння життя, як пишної феє
рії, трагічної, страшної, небезпечної і віра в людину, як ак
тивну дієву силу історії. У другого — розуміння життя, як 
постепенного автоматичного „поступу”, як пристосовання 
до обставин, які — не людина — є рішаючим чинником. У 
одного — суворий кодекс загального „вірую”, якому в жер
тву приноситься все. У другого — апотеоза анархістичної 
одиниці, яка має право безкарно ломити те „вірую”, в ім’я
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особистого чи групового матеріяльного „щастя”. У одного
— „містика і фанатизм” в переслідуванні своєї мети. У дру
гого — повна свобода від „національних пристрастей”, чес
ноти національного євнуха. У одного — правда своєї поро
ди, у другого зв’язування „своєї” правди з якоюсь чужою 
надрядною, без якої моральної санкції — своя правда не 
сміє жити...

Що Драгоманов різко заперечував ціле Шевченкове 
„кредо” — це не моя довільна інтерпретація. В згадуванім 
тут творі Драгоманова — він сам, своїми власними словами* 
без недоговорень і неясностей — одверто займав становище 
неприхильне і вороже Шевченкові. Довільними інтерпре
таціями є думки тих, що хочуть робити якусь син
тезу з тих людей різних темпераментів, різних вдач, різ
них світоглядів, ба — різних епох, щодо своєї духової струк
тури. Виложені в цій статті думки — навіяні лише одною 
книжкою Драгоманова. На підставі аналізи цілої його твор- 
чости — його різко негативне відношення до Шевченка ви
явилося б ще яскравіше...

Це були два антиподи. Це були два джерела, з яких 
потекли дві течії нашої духовости: — одна Шевченкова, 
животворча, терпка й гаряча, і друга Драгоманівська — 
млява, літепла, отруйна для всякої живої думки і живого 
почуття, і відважного чину.

Це були два представники двох різних каст: панської, 
героїчної володарської (козацько-лицарської) і — касти 
духових плебеїв, які в тяжку перерву нашої історії — уяви
ли собі, що мають право зайняти місце першої...

Претенсії, з якими треба раз на все скінчити.
(„Вістник”, 1938, кн. 9).
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КРИЗА НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
(ЛНВ, 1923, IV).

Ніхто не заперечить, що духова творчість нації перехо
дить болючу і тривожну кризу. По цей бік кордону так са
мо, як по тамтой. Старі таланти всі в минулім, з честю об* 
ходять свої ювілеї, шановані синами з пієтизму до смаку 
батьків, безсилі дати нове слово, за яким тужить душа на
ції. Немов параліжом скутий, не здатний наш колективний 
мозок ні кидати нових думок, ні творити нових образів, ні* 
викликати нових емоцій. І в який час? Якраз тоді, коли па 
крівавих бурях війни, на цілім світі йде переоцінка вартос
тей, коли в напруженім шуканню родяться нові моральні' 
цінності, нові кличі, які мають вивести на новий шлях не
дужу тілом і душею хвору людськість.

Чому лише в нас не слідно цеї роботи? Чому в нас 
не видко цих шукань? Де причина цеї кризи, яку переходить* 
наше умове життя взагалі, зокрема — наша література?

, Думаю, що їх треба шукати як в характері самої цег. 
літератури, так і в характері нашої доби.

Література, якої предметом є життя природи і людини,, 
може ставитися до них подвійно. Вона може захоплювати
ся красою безхмарного неба, гірських шпилів, покритих' 
снігом, дивною гармонією всесвіта, будовою людського ті
ла. Але вона може й подивляти ті сили, ту енергію, які ство
рюють цю гармонію, ті незбагнуті, стихійні сили, той не
ясний гін, тую підсвідому волю до життя, які кажуть траві, 
рости, соняшнику пнутися до сонця, землі крутитися до
вкола себе, а людську душу сповняють поривами і при
страстями, що кажуть їй /3 одважним усміхом йти на певну' 
смерть, відкривати нові землі, або мільйони собі подібних, 
гнати на загибіль для основання світової імперії.

Цей неясний гін, це — як його звав Шопенгавер — das. 
nicht weiter endaerliche, яке було на його думку найбільш 
реальною річчю в нашім світі — творить його другий бік- 
Краса і гармонія, енергія і сила — ось два знані нам облич
чя світа, дві його сторони. Обидві вони притягали до себе
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увагу поетів і письменників/ обидві служили темами для 
мистців.

„Місячна соната” — це краса. Негоіса Бетовена або йо
го дев’ята симфонія — це гимн нестриманій силі, енергії. 
Відпочиваючий Геракль — це краса. Знана статуя Родена
— „До зброї!” (Aux armes!), постать жінки з затиснутими 
кулаками піднесених рук, з мяснями готовими тріснути з 
напруги, з перекривленим пасією, роззявленим ротом, з 
чолом зморщеним, як у тигра, коли отвирає пащу, з цілим 
виразом, де вмерла всяка рефлексія, а живе лише порив
— то сила й енергія. Промова Ціцерона — це викінченість 
і гармонія, ясні думки і заокруглені періоди. Картаючі про
повіді Демостена — це непогамований вилив шаленої 
енергії, унятий в уривчастий, повний драматичної експре
сії стиль.

В світовій літературі здибуємо представників обох на
прямків, обох темпераментів* співців краси і жерців культу 
енергії. Зовсім інший образ побачимо, коли приглянемося 
українському красному письменству. Зі здивованням ствер
димо тут, що культ енергії — в нас майже незнаний, що ре
лігія краси — це одинока поширена в нас релігія. Помина
ючи кілька виїмків (Шевченка, Лесю Українку) — ціла пле
яда наших письменників і поетів, клясиків, цових і наймо
лодших служить тільки одному богові — богові „чистої 
краси”. Коли кинемо оком на шлях, перейдений нашою лі

тературою, що побачимо на нім? Який загальний доміну
ючий тон? — Погідну тишу, непорушну красу золотого ук
раїнського полудня і срібної української ночі, незакаламу- 
чений спокій багатого, терпеливого й лінивого краю, при
мітивну ідилію щасливих гречкосіїв (Нечуй-Левицький). 
закрашену легким, незлобним гумором (Маковей, Гребін
ка), або знов мелянхолійний сум, угинання під тягарем 
життя (М. Вовчок, Г. Барвінок), сентиментальний стоїцизм, 
що наділяв мрійливими пестощами добро, як і зло, без різ
ниці; для якого — мати була ненькою, батько — батеньком, 
вороги — воріженьками і навіть війна — війнонькою. Чи 
знайдемо в цій літературі патос протесту, відвагу Ікара,
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Прометея, великі пристрасті? Картаючу сатиру, прокляття 
тріюмфуючій долі? — За всім тим даремне шукатимемо в 
нашім краснім письменстві! Воно його не має, і — не може 
мати. Бо брак цих емоцій імманентний літературі, яка слу
жила так однобоко зрозумілому ідеалові „красі*” ; яка не 
знала другого бігуна світа і краси — руху і енергії. Емоції 
(я назвав би їх героїчними), яким світова література за
вдячує такі хвилюючі типи, як Макбет, Річард III, Марк Ан- 
тоній, Цезар та інші типи Шекспіра, або Валєнштайн чи 
Кармен — можливі лиш там, де життєвий елян уважається 
за причину всіх причин; в світі/де ніщо не є, лише все стає,
де панують противенства, де гармонія нарушена, де нема
рівноваги, де — як казав Геракліт — „війна є батьком всіх 
речей”. І

Але це не є світ „чистої краси”, в якім живе наша літе
ратура! ЇЇ світ і той. про який я щойно згадав, це два про
тивенства. Там — борються за великі проблеми, тут — всі 
проблеми вже розвязані. Там — у вічнім русі зударяються 
і відскакують один від одного предмети, люди, думки і при
страсті. В царстві однобокої „краси” — все „упорядкова
не” ; око звикле до „гармонії”, не любить там напотикатися 
на тверді і гранчасті лінії, на неугнуті характери, шукаючи 
за гарними, хвилястими обрисами, за м’якими тонами, за 
заокругленими рухами, за тим, що виключає раптові зміни 
і наглі скоки, за спокоєм, що виключає рух і змагання.

Що є суттю емоцій, які я назвав .,героїчними” ? Коли 
хочете вхопити цю суть, слухайте музику, цей „язик мета
фізики”. цей Abbild des Wiilens ais Ding an sich (Шопен- 
гавер), або уявіть себе підчас шаленого лету на. коні, або 
вояком підчас атаки: пожадання, жадоба життя, шал упо- 
єння, нестямний порив, погорда небезпеки, насолода рис
ком, бажання нездержного лету — ось елементи цих емо
цій, а їх головною прикметою є, що жодна з них не моіке 
дійти zur letzten Ruhe der Befriedigung*). Деінде стрічаємо 
поетів цих емоцій, для яких самий успіх, саме зусилля, саме

*) G. W. F. Hegel, Yorlesungen tiber die Aestetik, II т. ст. 55, Berlin 1843,
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напруження волі — були ідеалом але не в нашої рідної му
зи яка шукала своєї „краси” власне в спокою, в стагнації, 
в закам’янілім, вирванім з ненастанного бігу життя, моменті.

Тому то не мали ми свого Дон*Жуана, а замість нього 
„Нещасну* Оксану” і „Катерину”. Тому наші опришківські 
легенди не натхнули нікого на щось подібне, як „Розбійни
ки” Шілєра. Тому кохалися в нас переважно в типах пасивно
го терпіння, як несчислимі жіночі типи нашої літератури, або 

^нещасливі герої Тобілевича і Кропивницького. Тому оми
нали з острахом наші поети одну з найбільш блискучих по
статей нашої історії, Мазепу, з якого можна було б зроби
ти українського Макбета, Цезара Борджію й Казанову на
раз, полишаючи цю таємничу фіґуру надхненню чужих ав
торів... Внутрішній гін до чину, що трискав з тої та їй подіб
них постатей, їх непогамована воля, мали забагато вибухо
вої сили, аби заняти місце в царстві непорушної мертвля
чої „гармонії” нашої літератури...

Ця література не могла використати „героїчних” емо
цій ще з інших причин. Самою своєю натурою етичний зміст 
цих емоцій — неозначений. Говорячи про творче натхнен
ня, писав Шіллєр до Ґете: „В мене, коли будиться почуван
ня, писав Шіллєр до Ґете: „В мене, коли будиться почуван- 
редовсім мою душу наповняє якийсь музичний настрій, 
ідеї ж являються потім”. Для нього суттю був сам душевний 
патос, сам рух, якого першою прикметою — для Ґійо — бу
ла сила, яка, правда, буває „зародком моральної енергії”, 
але яку він цінить лише за те, що вона зроджує „спонуку 
до великих бажань”.

Для сторонника енергетичного світогляду важною бу
ла сама ця сила, сама золя до чину; ідеал — не є в його до
вершеній формі, лише в стремлінню до нього. І якраз тому 
не могла засвоїти цеї естетики наша література! „Героїчні” 
емоції були для неї за аморальні, а „героїчні” типи за „злі”, 
за „злочинні”. Вони не личили її ідеалові гармонійної, не
змінної „краси”, ^ка в самім виявленню людської волі лиш 
тоді добачала елементи краси, кол& ця воля була звернена 
на їхню „гарну ціль”, яка ніколи не думала, що квіти і тер
ни ростуть нач одному й тому-самому клаптику землі...
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Ґенії світової літератури знали про таємничу спорід
неність усіх речей, тьми і світла, добра і зла. Вони знали, 
що з ненависті родиться любов, з ночі день, з гріха покута, 
з упадку піднесення; знали, що ніхто майже не здобувся на 
таку любов до Месії, як Марія Маґдалена; що ніхто не уві
рував у нього так, як розп’ятий розбійник; що ніхто так 
добре не пізнав обличчя правдивого Бога, як Яків, що бо
ровся з ним!... Вони знали, що здібність душі до великого 
найняття в вірі чи безвір’ю, в любові чи ненависті, сама в 
собі велика цінність, що з того непогамованого, хочби й 
морально байдужого Drang’y одержимих духом, скорше 
виростуть квіти добра, як з „добрих намірів” тих, що ніколи 
не грішать ■— з лінивства або з браку нагоди.;.

„Великість і сила міряються щойно великістю і силою 
протилежного..., інтензивність і глибина нашого „я” підно
ситься тим більше, чим більші суперечності, що його розди
рають і серед яких воно все ж таки має лишитися самим со
бою”*) — і тому ні одного з позитивних зворушень (любов, 
посвята) не могла віддати поезія „чистої краси” так яскра
во, як поети енергії, суперечностей і ненастанного руху...

Не була в силі: віддати ці емоції і наша література. Від- 
кидаючи майже з круга своїх спостережень страшне, трагіч
не, а коли і малювала його, не розуміючи його таємничого 
звязку з ідеальним світом, — залишилася вона добровільно 
в дуже тіснім кругу переживань. Не знаючи цілої гами емо
цій, що завдячують їх повстання заложеній в нас динаміч
ній силі, не могла вона вповні віддати цілої сили зворушень, 
зв’язаних з великим напруженням волі, з великою вірою, з 
великою самопосвятою, з великою любов’ю. Вони ніколи не 
підносилися в своїм патосі до „богохульства” Шевченка, ко
ли він вигукував:

а до того я не знаю Бога!, 
але не мали за те і частини з тої великої віри, яку мав Коб
зар в того Бога, що

прийде і осквернену землю спалить.

*) ibid. т.І, ст. 224.
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Як ті погорджувані Богом і Сатаною дантівські душі, 
що жили „без ганьби і без чести”, не знали вони відплати, 
але і не знали справедливости, ні гніву, ні обурення; ні нена- 
висти, ні любови, ні почуття ображеної чести, нічого з тих 
емоцій, коли внутрішнє напруження душі переходить з ста
ну контемпляційного або потенціяльного, в кінетичний, рух-’ 
ливий, їх не стрічаємо в нашім письменстві, яке шукало іде
алів у непорушнім сонці погідної і пестливої „краси”.

Тому не знайдемо в українській літературі ні Зудерма- 
ка, поета гріха і великого ворога всякої вульґарности, ні 
Гавптмана з його майстром Гайнріхом („Затоплений 
Дзвін”), ні Гамсука з його богом Паном, ні Пєчоріна, ні на
віть карикатур на „міцного чоловіка” — Фалька (Homo Sa
piens), або Ґордона (Dzieci szatana) Пшибишевського, ні 
ібзенівського доктора Штокмана (Ворог народа). Не зна
ходимо в нас нічого, що видавалося б хочби марним пля- 
ґїятом з Кіллінґа або Вергарна, Джека Льондона, Лєрмон
това, Стівензона (Treasur Island), або з новітньої амери
канської лірики з Сандборґом... Willensmensch був і лишив
ся чужим нашій літературі. Поняття краси виключає ідею 
матеріяльної користи, але в нас панували інші естетичні 
теорії. В нас ніякий порив сам в собі не був гарний, коли 
не йшов на матеріяльну користь „народу”, звідки ж могло 
в нас взятися захоплення динамізмом, який звертається 

#проти свого середовища? Який, як у „Ворозі народа” Іб~ 
зена проголошує „компактну більшість” (народ!) „найне- 
безпечнішим ворогом свободи і правди” ? Звідки міг взя
тися волевий світогляд, який все є бунтом особистої волі 
проти непорушної потенціяльної енергії маси? Та ж цю не
порушність ідентифікувалося в нас з красою, і тому від вся
ких Гамсунів воліли поета цвинтарної тиші Рабіндраната 
Таґоре, зачитувалися деморалізуючо - буддійськими тво
рами ґр. Л, Толстого, а з цілого „Слова о Полку Ігоревім” 
підносили найменш драматичний момент, „Плач Ярославни” !

Інші поети були співцями „волі до життя”, для якої 
„розум людський не знайшов ще Ім’я” (...dont 1’espriit hu- 
main n a  jamais su le nom!” — БодЛЄр). ІНШІ Оспівували ТИХ
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невсипущих конкістадорів, що як вічний жид або апосто
ли ніколи не випускали костура з руки, які все тинялися 
над краєм пропасти... „над краєм Незнаного, щоб знайти 
там нове*). В нас вважали цей невсипущий гін за гідний 
осуду.

Одинокими майже виїмками під тим оглядом були Шев
ченко, Леся Українка.

З тих самих причин чужим лишився нашій літературі 
момент трагічного. Бо трагічне родиться з конфлікту, з 
протесту, а не зі спокою; з боротьби ворожих елементів, 
не з стагнації. Ідеольоґи мертвої краси”, які з обох бігу
нів світа знають тіільки один, не розуміючи другого, ні їх 
ворогування — не розуміють сути трагічного. Хто неґує 
боротьбу, неґує моральний героїзм і трагедію. Трагічні по
статі переважно „маняки” . люди нав’язлих ідей, фантастич
них снів; їх головною прикметою є пристрасне хотіння, а 
їх доля — не лише зовнішні періпетії, a inneres Werden**). 
Вони можуть збуджувати подив або обурення, але ніколи 
милосердя. Конечний момент трагічної акції — засада осо
бистої свободи, або що найменше те, що терої „хочуть 
відповідати самі за власні вчинки і їх наслідки”***) .Тому 
прикутий Прометей квдає своїм потішителям горде:

„Згрішив, бо хтів згрішити!”
Сам відповідає за свої вчинки.

Але того, що знаходимо в Айсхіля, не знаходимо в на-, 
ших драматургів: на їх пасивних героїв, як напр. на героїв 
Кропивницького, паде доля як грім з ясного неба; збуджу
ють вени в нас не подив, а милосердя, а за вчинки свої во
ни не відповідають, бо на „шлях згубливий” їх „герої” пі
шли не добровільно, а — от як каже поетка •— заблукали 
туди „без одваги і бою... плачучи гірко від болю” (Леся 
Українка).

Відсутністю волевого світогляду треба пояснити сла

*) Ch. Baudelaire, Le voyage („Fleurs du Mai”).
**) Hegel op. cit. т. II ct. 139.
***) ibid. т. III ct. 541.
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бий розвиток у нас драми. Серед письменників останнього 
п’ятдесятиліття одинокими майже драматургами були в 
нас саме Леся. Українка і Винниченко.

З тих самих причин не находимо в нашій літературі і 
сатири. Є легкий жарт і незлобливий гумор, але гризучої 
іронії Гайне, жорстокого сарказму Свіфта не знайти. На 
такі почування могли здобутися лише цьковані, як дикі 
звірята, жид і.ірляндець, сповнені обуренням на насильни
ків. Але „квіти зла” не росли на погідній і прекрасній ниві 
українського Парнасу... А може тут грала ролю ще одна 
причина? Сатира, суверенний сміх з цілого світа і з себе 
самого — це панська прикмета, тому багато сатириків ма
ли такі державні народи, як англійці, французи і москалі. 
Тому так багато іронії має наш простий нарід, в якім бага- 

, то чужинців знаходило щось з noblesse; в якім поляки при
знають певні „аристократичні стремління”*). І тому власне 
не слідно нічого з того почування сарказму серед нашої 
розмріяної й розчуленої інтелігенції...

Драматизм, сарказм, протест, динамізм, — ці звору
шення, майже незнані українській літературі. Які ж емоції 
натомість збуджує вона? — По перше, як вже згадано ви
ще, це емоції;, які викликає в нас стан незакаламученого 
спокою, почування ідилічного самозадоволення, солодкого 
far niente розмріяного сентименталізму середовища, де 
між одиницею і окруженням осягнуто повну „гармонію”, 
де зникає всяка жадоба зусилля, а лишається лише знуджен- 
ня. Це — стан душі, в який попадає кожна філософія, яка 
тримається 'не того, що стає, лише того, що є, що є незмін
не в механізмі природи...

А поза тим? Поза тим, коли хочемо перечислити го
ловніші емоції, які переважають в нашім письменстві, то 
серед них треба назвати: почуття суму, жалю і милосердя. 
Людина з волевою психікою коли бачить свій ідеал розби
тим, реаґує на це передовсім протестом — акцією. Ті ж, 
що бачать в життю тільки елемент півмертвої „краси” —

*) Vrzegl. Wszechp. № 11, 1923.

54



тішаться нею, поки вона стоїть перед ними, і сумують за 
нею, коли щезає їм з очей. Там — горіння, тут-— чадіння. 
Там — затиснуті кулаки, заповіт відплати над свіжою мо
гилою приятеля, тут — безутішний розманіжуючий плач 
над нею. Тим плачем і плаче наша література. Скиглінням 
перейнята, вона діла. Соціяльна несправедливість, расова 
нерівність, особисте нещастя, національна катастрофа — 
на всі явища реагує українське письменство переважно жа
лем. Це якась насолода терпіння, розкошовання в почуттю 
жалю, plaisir dans le douleur (Буйе): одинока приємність 
невільника, який не годен вийти зі свого положення. Квітка 
пише свою „Марусю”, щоби довести, „что от малоросійсь
кого язьїка можно растрогаться”. Грінченко співає про 
„смутні країни”. Для Самійленка „найціннішою перлиною” 
людської душі є „слеза святая за нещасний люд пролита”. 
М. Старицький плаче на грудях ворогів, яких прагне „при
горнути до серця” в замін за крихітку доброзичливости. Ко- 
ниський бачить в Дніпрі не тую кров, яку в нім бачив Шев
ченко, а — знов таки сльози:

Не водою заливсь 
Дніпровою наш низ —
То з народніх із сліз 
Береги розійшлись.

Він думає лише про всепрощення й милосердя (не про 
протест!) і хоче від цього світа борні 

На саме небо залетіть,
Де ні хвали нема, ні сварок,
І там любить, любить, любить!

Куліш кличе земляків озватися 
дрібними сльозами, 
хто на сум благородний багатий.

Грабовський марить'про той час, коли то він 
рідну землю в слезах поцілує.

Олесь „журиться самотою на руїні”, і признається сам, 
що його пісні

нудні..., як нудно на Вкраїні 
Серед могил і зломаних хрестів.
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В ту саму ноту вдаряє Чупринка. Він співає про „рід
ний і проклятий край”, де в’януть під регіт скривавлені ро
жі”, про „свіжі могили”, про „бенкет смерти”, і знов — про 
сльози. Про „тугу” й „заупокійний дзвін” дзвенить Карман- 
ськнй. Б. Лепкому ввижається „заплакана Божа мати”, що 
„очі закрила рукою”. Для нього навіть „весняний похід” 
виглядає наче „похорон”, що „мов привид далекий снуєть
ся”. Сльози йому застелюють очі, а крізь них „весь край 
сповивається млою”. Серпанком смутку овіяні новелі Коцю
бинського; стогін невільника чується в оповіданнях М. Вов
чка і в наших соціяльних романах. ї. навіть у Франковім 
„Мойсею”, особливо в знанім прологу, бачимо тугу заве
деної любови, роз’їджений сумнівами запит.

Останні події, війна і голод, які повинні були голосною 
луною протесту відбитися в творах нашого письменства,
— не викресали в них нових акордів... Олесь бачить лише 
голодні роти й очі, що благають скибки хліба. Образ об
дертого і зневаженого краю не викликає в-нього ні ноти 
обурення, ні протесту проти щасливих переможців, лише — 
сльози і нарікання. Так само в М. Вороного на згадку про 
лихоліття „крається серце від болю, одчаю”, не від обурен
ня й гніву... Читаючи це дійсно хочеться кричати з одчаю!

„І тоді сів собі смуток під образами на лаві право вік
на, тай сидить, тай сидить”, читаємо в однім з недавних 
оповідань, і цей образ все стає в пам’яті на згадку про нашу 
літературу. Коли її пригадується собі, стає „вся природа” 
(читаємо в другім оповіданню), „подібна до нутра велич
ного Господнього храму, коли то над похиленими в молит
ві й покорі головами заклубляться дими кадильниць”... По
кора й смуток, сум і покора — ось головні мотиви україн
ської белетристичної творчости!

Чи цей сум дійсно .одиноке зворушення, яке викликає 
ця творчість? Ні, часом деякі з авторів здобуваються на 
мажорні тони, на слова прокляття. Але як? В поезії, як 
зрештою і в прозі та в музиці c’est le ton qui fait la chanson, 
а цей тон... Ось деякі приклади, вирвані навмання:
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У нас сила буйного життя ще росте,
У нас крила міцніють до лету,
В наших жилах буяє ще кров молода,
Що не звикла до гнету...
В наших грудях тихесенько щось лебедить,
І благає о поміч у муці,
Бо наш нарід в неволі скорбіє, терпить,
Бо наш нарід в розпуці...

Бадьорий акорд, що розпливається в безнадійнім скиг
лінні. Або таке:

Та я не боюся іспитів страшних,
Нехай навіть смерть я знайду собі в них,
Байдужий до того: не стану тужити,
Без волі України — нема чого жити!

Чи можна вірити в правдивість патосу „поета”, що та
кими віршами профанує і „Україну”, і „смерть”, і „волю” ?'

Або ще
Ніч похмурна, безпросвітна 

Вже минула —
Зоря волі ніжно мрійно 

Подихнула.

В крові й болоті купається перш „зоря волі”, заки зі
йде, і чи може зворушити нас „поет-борець”, для якого во
ля злітає „ніжно мрійно” без ніяких зусиль з його сторони,,
як вареники гоголівському Пацюкові, що самі стрибали йо
му до отворених уст? І чи не звучить цілий його гимн „ніж- 
но-мрійний” зорі-волі — банальністю?

Таких віршів в нас більше, а майже скрізь в них за „ви
сокою” темою — коломийковий ритм, або до тривіяльности 
заялозені слова й звороти, що не зраджують ні тіні чуття. 
Над трагічною маскою сороката шапка скиглячого або ве
селого блазня! Так є в поезії. Проза ж рідко виходить, з 
загально-мелянхолійного тону.

Такий характер української літератури не був припад
ковий. Він відповідав тому ідеалові краси, який вона собі
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виробила. Почування ворожого настрою, гніву, боротьби, 
які супроводять у всіх живих істот напруженість цілого ті
ла, зміцніння м’язів, раптовий рух, голосний крик — не ми
рилися з ідеалом самовистачальної, зрівноваженої „краси”. 
Ця остання знала лише повільні лінії, що звичайно відпо
відають душевному станові симпатії, милосердя, мелянхо- 
лії; прояснене чоло, звільнені мускули, погідний усміх, які 
появляються в нас в стані спочинку і мирних настроїв, а не 
супротивностей, що руйнують гармонію*).

Звичайно, наше письменство не приймало об’єктивного 
світа таким, як він є. Суб’єктивне попадало в колізію з об’
єктивним. Але колізія не конечно мусить вести до чинної 
реакції. Ця реакція може бути чисто пасивною. І такою 
власне була вона в нашій літературі.

Хто дивиться на життя, як на процес (Werden), той 
не відділяє різко вчора від нині, людину від нищих так само, 
як від вищих істот. Там, де ніщо не усталилось, де все тече, 
там пів-бог може стати безсилим, як людина (Прометей!), а 
вчорашній підвладний — богом (як Зевс по поконанню Тита
нів). Там енергія не є ще бездушною силою, а все ще мож
на змінити власним зусиллям і боротьбою. Тому всяке лихо, 
біда, викликає тут гнів і протест, як в скутого Прометея. 
Сама смерть не викликає рефлєксій суму. Там, де суттю є 
непогамоване'стремління людського духа, там навіть смерть 
може бути тріюмфом, як для єретиків на кострищі, в яких 
навіть огонь не зміг знищити незломної думки. Там грають
ся зі смертю, переконані, що безсмертний людський дух і 
поза ЇЇ межами знайде нові краї, нове небо, Бога...

Інакше хто дивиться на світ, як на щось, що скінчило 
вже процес свого творення. Вищі сили, які поси
лають на нас щастя і біду, стоять тут перед нами не в своїм 
Werden, але в Sein, що мають вже боротьбу з Титанами за 
собою, незрушимі і безпристрасні, як сліпі сили природи, 
яких не можна ні переблагати, ні — поконати. Яких можна 
лиш подивляти в часі спокою, і — на яких гніватися за по

*) М. Guyan — Problemes de Testetiąue oontemporaire.
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силані нещастя так само смішно, як гніватися на ляву, що 
засипала Помпеї, або як шмагати батогами за кару море 
подібно тому перському цареві.

Ті, хто відчували, як напр. Океаніди, що прийшли по
тішити скутого Про-метея — можуть лиш жалувати його 
і плакати над ним. До'жалю і плачу схильна і наша літера
тура, яка як ідеал краси, так і цілий об’єктивний світ уяв
ляє, як щось вже уложене, закамяніле в своїм непорушнім 
маєстаті, яка „ненавидить вітрів життя, що нищуть ліній 
тишу”, якій „ридання як і сміх — ...однаково незнані”*), 
■а лиш тихий плач. їх ідеал краси полягав на „вічнім спокою 
в собі”. Там людський дух ніколи не давав себе випрова
дити з рівноваги, а його негативне відношення до об’єктив
ного, могло виражатися лише в сумі, im Ernst d e r  Trauer, 
як казав Геґель**).

Коли гибіль краси, або іспити долі викликає в нашій 
літературі замість активного протесту тільки почування 
жалю І смутку, то туга за ще нездійсненим ідеалом виявля
ється в неї не активним змаганням до нього, лише безплід
ним мрійництвом, роз’їдженим сумнівом сподіванням. І зо
всім логічно! Бо там, де ідеал уявляється, як річ в собі, хоч 
гарна, але непорушна, сепарована від нас, незалежна від на
ших впливів, не як щось, що ми можемо осягнути зусиллям 
власної волі, лише як далеке сонце, про такий ідеал можемо 
хіба лиш мріяти, не активно іти до нього.

Мріє про нього і ціла наша література. Мріє про нього 
Грінченко:

О прийде, запевне, той день, 
що ми відпочинем од мук.

•співає він, а йому вторує О. Левицький, що питається в рід
ного краю: „чи верне, поверне та слава твоя?”. Про те саме 
питається й Кониський:

А деж ти, зіронько ясна,
Сподівана, бажана доле?

*) Бодлер — „Краса” (La beaute).
,**) Hegel ор. cit. т. II, ст. 79.
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Всім їм представляється ідеал не як щось, за що треба 
боротись, лише як щось, що паде готове з неба, як Deus ех 
machina, незалежне від зусиль людських, чого треба лиш ви
глядати й викликати: не динамічні, але чисто статичні об
рази.

Звідкись здалека приходить цей Deus для Старицького* 
ця „сподівана воля”, що з’являється „у промені, як пишная 
весна, в вінку з квіток ріднесенького поля”. Для Рудансь- 
кого — це будучий рай, де „потече ізнову медом і молоком 
свята земля”. Для Куліша — це „голос правди”, що існує 
десь над або поза нами, від якого впадуть сіонські брами: 
„Колись прийде той час, що подасть правда глас і зруйнує 
лукаву споруду”. Олесь бачить у відродженню краю не зу
силля, не корону довгої борні, але передовсім красу вже 
заіснілого стану, вже чогось готового: „Яка краса відро
дження країни!” — зачинається знаний його вірш. Для 
Франка цей Deus ех machina — „Ормузд ясний-молодий”, 
що сходить звідкись на землю. Один з ^молодших поетів 
(з „Веселки”) уявляв його собі як „промінь волі”, що не
сподівано „блисне нам” і „згоди щирої” збудує (не ми са
мі, лиш він!) „пишний храм”. Для всіх — ідеал це щось не 
в нас, а поза нами. Для всіх — стремління до нього не ак
тивна боротьба, але пасивне чекання й виглядання, мрії 
про нього...

В них не знайдемо нічого про утяжливу дорогу, про 
терни, що колють чоло, і каміння, що крівавлять ноги лю
дини, яка пнеться на гірські шпилі, лише захват перед їх 
красою. Не повне драматичної поезії змагання до високої 
мети, не путь на Ґолґоту — образ, що сталить душу і гар
тує волю в її неприєднаній неґації об’єктивного світу, лише 
образ відпочиваючого Геракля, що наклонює до пасивної 
контемпляції.

Нема тут чарівних образів, які здибуємо в Лесі Україн
ки: „ридання, довго стримане й притлумлене”, що „вири
вається з темниці серця” ; або „гук страшний і невиразний”, 
що бидобуває поетка „хоч слабою та смілою рукою” з „сві
тового органу”, або „пісня безумна, що з туги повстала”,
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яка летить як „вихор ледовий”, як божевільний „на безвість 
до загину”... Нічого, щоб збуджувало вражіння руху, дина
мізму, боротьби... Прекрасне Завтра для більшости наших 
поетів ніби проваллям відділене від Сьогодні. Воно є для 
них не тою чудесною рожею, яка цілим виглядом провокує 
на чин, до якої аж кортить простягнути руку, хочби й раню- 
чи колючками пальці, — лише екзотичною квіткою, яку лиш 
в далековид можна побачити десь на верхів’ях, мріяти про 
неї. Не жадоба, а взивання й викликання. Плач за тим, що 
пішло, і плач за тим, що ще не прийшло, в обох випадках 
скарга: одинока „сильна’9 емоція, якою невільникові пєгзво- 
лено реагувати на удари долі...

Поняття динамізму о стільки чуже нашим письменни
кам, що навіть тоді, коли пробують уняти його в образ, то 
й тоді уявляють його не як щось імманентне людській душі, 
що виходить з неї самої, з їх власновільної динаміки, лише 
як функцію іншої порушаючої сили. Це не той „пожежі пло
мінь непокірний”, не тая іскра, якої „пал... в своїй душі” чує 
Леся Українка. Власної розгонової сили вони не мають... Або 
візьмім Франка — дійсно чудових — „Каменярів”. Чи це 
образ душі творця, п’яної гарячкою мистця, упоєною роз
кішшю творчости? Хіба там віддано шал борця, для якого 
„все було палким в годину творчу: і небо, і земля, і камінь, 
і різець, і серце майстра” ? (Леся Українка — „Сфінкс”). 
Ні, там бачимо понуру працю похмурих, мовчазливих не
вільників. В них також є неспокій творця, їм також присві
чує далекий ідеал, але їх праця, їх порив у Незнане, в Не
певне уявляється авторові не як в авторів енергетичного 
світогляду, як найвище щастя, лише як прокляття.

І навіть почування, яке деінде найкраще віддає активну 
сторону людського „я”, почування, якому супроводять най
вище напняття волі — любов, являється в нашій літературі 
або як пасивна емоція, або як карнаваловий флірт (Пачов- 
ський). Дорога любови не є для наших поетів дорогою, що 
відчиняє браму у вічність; не дорогою устеленою — як в 
Гамсуна — квітами і кровю, лише дорогою нудного терпін
ня і солодких втіх...
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Не робить під тим оглядом різниці і найновіша укра
їнська белетристика, особливо з-за Збруча. Є там поети або* 
письменники з талантом, як Хвильовий, або покійний: 
вже Михайличенко, але загал! Загал шукає галасливо но
вих форм, але забуває, що смілий жест творця не те самег 
що чудернацький скок кловна, та що завдання поета не ли
ше опанувати форму, але й пристосувати її до змісту. Що* 
ж до змісту, то тягар старого сентиментального світогляду 
апостолів „краси” тяжить і над „новими”, якби вони себе 
не звали, поетами будуччини, чи комуністами. Збудувати 
динамізм своєї творчости на позичених, російсько-комуніс- 
тичцих мотивах — не вдається, уґрунтувати його на націо
нальній стихії не можуть! На заваді •— брак.ориґінальности 
в їх творчості, що рабськи малпує московську і не може 
розрізнити поняття революції від революції московської, 
а крім того майже повна відсутність динамізму в старім на
ціонально українськім письменстві, до якого вони проти 
волі вдаються, вертаючи до „рідної хати”. Все те принево
лює їх вічно хитатися Ініж селом і містом, між теоретичним,, 
розумовим прийняттям комунізму і чуттєвим його відки- 
ненням, що цілій їх, нібито динамічній, творчості надає від- 
печаток чогось в’ялого, нерішучого, штучного і зовсім не- 
нереконуючого*).

Один з цих поетів захоплюється революцією, але по
тім охоплює його сум на вид руїни, жаль, ЩО „З КОЖДИМ: 
Днем все більше й більше крови”. Коряк нарікає на „кри
ваві дні сумні й страшні” замість сподіваної „веселої вес
ни”. Сумує на вид крови і Тичина, якого охоплює жах на 
вид смерти, що „шумить косою”. Перед революцією стоїть 
він — як сам признається — як „теля перед новими ворота
ми”. Він її не розуміє. Навіть думає, що там „не буть ніколи 
раю у тім проклятім краю”, де вона раз перейшла. Посилає 
прокляття „всім, хто звірем став”, а соціялізм не уявляє со

*) Всі нижче наведені цитати взяті з харківських „Шляхів мистецтва”, 
Поліщука („Звуколірість”), Коряка („Веснянки”), Тичини („Соняшні 
клярнети”, .,3амість сонетів і октав”, „Плуг”), Семенка („Перо кохає”, 
„Товариш сонце”, „Девять поем”) і ін.
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бі без „музики”. Содіяльяий переворот для нього не дра
ма, не трагедія, а — „трагічна лірика”. Та сама безпорад
ність і в Загула, і в Семенка, який збентежений стоїть пе
ред „містерією” революції, який теоретично готов співати 
гимн електриці і хмародрапам, але який, син степів, „бро
дить по місту” як „вічний жид”, не стрічаючи для себе 
„близьких людей”. Не дивно, що вони не бачуть перед со
бою певного шляху. Не дивно, коли їм, втомленим, здаєть
ся, що вже „втомилась наша нація”, що „їй вже близько до 
кінця”, „що в нас чудова профанація і майже жодного спів
ця” (Тичина), що ми „згубили зорю” (Семенко).

Шукання цеї „зорі” в російсько-пролетарській револю
ції, проба там знайти культ сили і енергії, якого збувало 
нашій літературі, не вдалося. їм хотілося „на ясні зорі на 
тихі води” кинути „сажу і дим заводів”, відтворити, за мос
ковськими взірцями, поезію „галасливої юрби, смердючих 
авт, каварень, кін, пудрованої проституції і заллятих елек
трикою вікон реставрацій” (Ярошенко). Але не вдалося 
перемогти в собі навіяною думкою ■— живе почування сте
повиків. Бо те місто, якому вони хотіли співати гимн, вмер
ло в їх душі під важкими ударами українського „куркуля”. 
В М. Івченка читаємо: „місто вмерло, і мрія зникла, і страш
на порожнеча в мені... Чим жити?” Місто вмерло, його „Гйо- 
ми-трамваї лежать порвані, вода не циркулює по водогонах, 
пащі фабрик роздерті, труби повалені, машини попсовані”, 
його „сатанівський апарат зруйнований”, воно мертве, во
но руїна!... Правда, поет потішає себе тим, що прийдуть 
до міста нові люди, які творитимуть нове життя, але боїть
ся, що його вони не визнають, не приймуть...

Та сама душевна роздертість і в Савченка. який кидає 
виклик місту: „О місто! Я не боюсь тебе! ■— Бо хто ж загар
тований в горнилі пекучого сонця степів, жахнеться тебе?”, 
а в задушеного московським скорпіоном Хвильового, “ви
ривається наче передсмертний стогін: „жевріють спогади... 
про що? — Степи! Степи! Від вас, степи, я!”

Таких нот не чути в російській революційній поезії; в 
москалів, які оспівували свою, а не як наші свіжовипечені

63



комуністи, — чужу революцію, не було розбрату між дум
кою і чуттям. Тамті не шукали .,музики” в горожанській 
війні, а в трагедії — „лірики”. їх динамізм не мав у собі ні
чого фальшивого, а патос — нічого штучного. Наші-ж, як 
св. Касіян, що не хотів помогти мужикові витягти з болота 
віз, бояться поваляти свою сніжнобілу одіж поета кров’ю 
і брудом революції. Кому суть життя є непереможна воля, 
тому посол з під Маратона, покритий пилом і потом, але 
з лавровою галузкою в тріюмфуючій руці — був прекрас
ний! Як і Кармен, що навіть під ножем не хотіла змінити 
своє „ні” на „так”... Наших революційних естетів „чистої 
краси”, напевно разили б: на однім його піт і пил, на дру
гій — кров і скривлені смертельними судорогами уста... До
ба ..бурі і напору”, до якого вони надаремне хотіли прима
затися з своєю поезією, не була рідною їм. Звідти шукали 
вони в ній, вірні своїй сентиментально-малоросійській вда
чі, „музики”, „весни”, „лірики”, а не знаходячи цього, вда
валися в стару тугу, одиноке почування, в якім невільник 
приходить до свідомосте власного „я”, єдиний спосіб, яким 
рабові вільно реагувати на чинені йому „кривди”.

Нездібність нашої „пролетарської” музи найти нові 
шляхи для української літературної творчости, стверджу
ють, зрештою, прихильні до них критики, напр. Кулик, який 
твердить, що ціла ця поетична українська пролетароманія 
„носить хаотичний, або явно надуманий характер”. Він- 
же-ж пояснює і причину: „Одинокою громадською масо
вою групою, на якій українська інтелігенція могла будувати 
свою ідеологію було селянство”, цебто кляса, ворожа всякій 
пролетарській революції. Отже проба цеї течії впровадити 
на нову путь наше пи'сьменство, мусіла скінчитися невда
чею. В авторів цеї течії' за міцно сиділи ідеали старої туж
ливої „краси”, що боялася різких жестів і руху, — щоб во
ни зуміли перенятися патосом, якого б то не було динаміз
му. А вже найменше комуністично-міського, що був чужий 
цілій їх психіці. Показалося, що за мало було доброї волі, 
за мало було скасувати логіку, видумати безсенсові слова 
з  двадцятьох букв, за мало знищити синтекс і метрику, ви
кинути ортографію... Як і „старі”, затерли вони в своїм іде
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алі всякі познаки якихнебудь стремлінь, всякі сліди волі.
Дивлячися на явища природи і людської душі не з по

гляду енергії, що вибухає з них, з погляду сили, — лише з 
погляду закамянілої, погідної краси, наша література, ста
ра і нова, могла лише подивляти „красу”, знала лиш розкіш 
чистої контемпляції, коли ця краса була (в теперішності), 
сумувати за нею — коли вона щезала (в минулім) і мріяти 
про неї, коли її ще не було (в будуччині). Оце і була не
складна гама емоцій, доступних нашому красному письмен
ству.

Правда, було й крім того ще щось. Ґійо пише, що коли 
якусь форму або положення важко опанувати зором і змі
рити, вони можуть викликати естетичні почування, але бу
де це вже скорше ідея сили і величі. Візьмім нпр. прямовіс- 
не положення. Воно має в собі щось твердшого і енергій
нішого, бо око, хотячи опанувати його, мусить зужити 
більше сил; але це ж якраз і є положення всього, що живе 
і бореться, що вимагає від членів більшого накладу сили, 
бо бореться з тягарем... І тому то власне емоції, звязані з 
життям і боротьбою, лишилися поза овидом нашої літера
тури, опертої на культі непорушної „краси”. До неї більше 
промовляло положення, яке легко опанувати зором, яке е 
властиве поняттю їх „краси” — положення поземне: похи
ла верба, спущені руки, схилене чоло, сльози, що кануть на 
землю, ось образи, що наближаються до цього положення, 
вони відповідають і найулюбленішим емоціям в нашій лі
тературі. Але поземне положення — читаємо в Ґійо — це 
положення сплячої або мертвої людини, дерева вирваного 
з ґрунту, зваленої колюмни, рівнини, зеркала спокійних вод, 
бо все, що шукає спокою, кладеться... Подібно говорить Ре
гель. Лише через боротьбу, через насильне знищення кон
флікту між суб’єктивним і об’єктивним, стає життя афірма- 
тивним. Те-ж, що вже одразу „легко опанувати зором” 
(ідеал нашої літератури!), те, що одразу є в стані спокою, 
що резиґнуе з боротьби, що вже одразу являється, як щось 
готове, — ist und bleibt ohne Leben*).

*) Hegel, op. cit. т. I, c t . 124.
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Ось чому, не лише „розкошування в терпінню”, — а 
смерть є той момент, який неспостережно криється в понят
тю так однобоко зрозумілого ідеалу краси! Ось чому в ме- 
лянхолійно скиглячім тоні нашої літератури слідно печать 
руїни.

Наслідком обмеження на такім ідеалі краси, був той за
непад українського красного письменства, який я ствердив 
в початку. І що до образів, понять, ідей, так і щодо емоцій 
і навіть стилю**). Як не переставляти кілька величин, коли 
їх число мале, невелике буде і число можливих комбінацій. 
Звідси знудження читачів і вичерпання письменників, з яких 
хіба лише Стефаник і Черемшина та кількох молодших під
носяться до правдивого патосу.

Почуття моральної заламаности, настрій безборонних 
паралітиків, нездатности до протесту, занепад самої здібнос
те хотіти, безплідний гуманітаризм, розслаблюючий сен
тименталізм, декаденська втеча від життя, все, чим майже 
жила наша література досі, чи тим могла вона розширити 
круг свого діяння, чи це все мало що спільного з поняттям 
життя? Чи така література могла надхнути енергією мозок 
нації, змусити серце сильніше битися від сильних пережи
вань, живіше кружляти в жилах кров, будити жадобу, гар
тувати волю, привабити блискучими маревами фантазію? 
Що дивного, коли відкидаючи емоції боротьби і руху, цеї 
основи життя, і трагічного, що дає життю глибину і зміст,
— не могла наша література в своїй арфі, якій бракувало 
половини струн, — викресати могутні акорди, які знахо
димо в світовім письменстві...

Наша література хвора. Одна з причин цеї хвороби — 
лежить в ній самій, в декадентськім розумінню краси, ви
робленім віками рабства і занепадом всякої активности на
ції. Друга причина — в характері нашої доби. Коли в старі 
часи, в часи чумаків і „старосвітських батюшок” наша лі
тература, можливо, гармонізувала ще з духом своєї епо

**) Ігнорування життя, як процесу, ігнорування тої Wille zum Leben 
привело до тої ,.неясности” нашого літературного стилю, яка межує з 
банальністю і вульгаризує найшляхотніші емоції.
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хи, то тепер, в наші часи величезних потрясень, у часи ре
волюцій не тільки в людській суспільності, але і в людській 
психіці і науці, штуці, музиці й філософії, в період наглих 
шарпань і хворобливого кидання, в добу занепаду матері- 
ялізму і зародження ірраціонального неспокійного стрем- 
ління до нового, в добу розплутання всіх укритих досі енер
гій, — в такий момент носитися з ідеями пасивної гуманно- 
сти і безоглядного мрійництва це небезпечна хвороба.

Ця хвороба грозить затроїти цілий організм нації, роб
лячи його невідпорним, нездатним до великої ривалізації 
між націями. Цю хворобу тим легше вилічити, що бакцилі 
ще не роз’їли цілого організму. Вони йому чужі, бо культ 
сентиментального квієтизму не лежить в традиції нації.

Ці традиції треба відсвіжити, не гонячися за чужими 
взірцями. Є дві України! Україна щасливих „rpeчкociїв,,, 
Україна „бідних невольників”, і Україна XVII віку і геть
манщини, старої князівської Руси. Яка ж інша була їх лі
тература! Читайте ,.Слово о полку Ігоревім”, про тих ąo- 
йовників, в яких були „луки витягнені, сагайдаки відкриті, 
шаблі вигострені” і які скакали „наче сірі вовки в полі, до
буваючи собі чести, а князеві слави”. Читайте про того кня
зя, що хотів „спис надломити край поля половецького... 
голову свою положити, або шоломом напитися Дону”... 
Хіба в тих постатях, в мові тій, в тім світогляді, не чується 
здобувчо-хижацького духа білої раси, тої білої раси, яка 
лід Пуатіє, на Катальонських полях, в наших степах ■— за
лізною рукою стримала побідний похід монголів? Хіба це 
не мова всіх конкістадорів, які підбивали континенти? Мо
ва тих, яким належить світ?

Читайте енергійну мову І. Вишенського! або Думи з: 
XVII в., пра тих. що перейняли і високо тримали лицарські 
традиції князівської доби. Читайте про „Червлені щити”г 
якими „Русичі поля перегородили”, про червлений прапор, 
червлений бунчук, срібне ратиіце, що їх здобуто у полов
ців. Читайте про „криваві зорі”, що рано світ віщують, про 
„криваве вино” на бенкеті князів. Читайте Шевченка або 
Лесю Українку, яким срібні річки в краю плили „червоними
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гадюками”, з яких одному минуле, другій — будуччина кра
їни затягалася в очах пурпуровим серпанком, які обоє так 
прагнули зобачити її у великім всеочищуючім огні, в тім 
огні, який Для Геракліта був первісною динамічною силою, 
через яку повстало, жило і рухалося все... Там, в них захо
валася правдива традиція нашої нації, її дух. Та традиція, 
яка, висловлюючи в поетичних образах великі пориви і ду
ми поета, вбирала їх в пурпурово-криваву мову барви, що 
здавна була символом панування, війни, життєвої енергії. 
Як старі греки, що в пурпурові плащі вбирали своїх бардів, 
коли співали про подвиги героїв „Іліяди”, залишаючи бла
китні шати співцям „Одисеї”.

Динаміку і порив, волю минулих віків, коли люди ще 
думали, що toute la vie est dans 1’essor треба воскресити 
в собі нашій літературі! Лише поворотом до великих спо
минів нації, коди вона не терпіла, а творила, жила не кви
лінням і мрією, а волею і чином, залагодимо і крізу на
шої літератури, яка є лише частиною загально національної 
крізи.

Трупів не воскресити! Калік не підвести... Але молодша 
Генерація, що живе споминами боротьби, не неволі, повин
на (в згоді з генієм пробудженої нації) ломити нові стеж
ки в пралісі нашої духовости. Завдання найактивніших з 
молодої генерації, — для якої не квієтичний гуманізм, але 
невсипуща енергія є суттю життя — потягти за собою ін
ших. Коли це станеться, буде зліквідована і наша літератур
на кріза.
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РОЗДВОЄНІ ДУШІ

Nous avons besoin cThommes racines solidement 
dans notre sol, dans notre histoire, dans la conscience na- 
tionale.

(-Нам треба людей, міцно закорінених в нашій 
землі, в нашій історії, в національній свідомості).

М. Barres.

Ні для кого не тайна, що комуністичний режим на Ук
раїні переходить тяжку кризу. Цікаво було б викрити об’єк
тивні (господарські, політичні) причини цієї кризи; але 
мабуть ще цікавіше — причини суб’єктивні, які полягають 
на захитанні не лише режиму, але й самої большевицької 
ідеї на Україні.

Бо, остаточно, хочби які труднощі не переходив якийсь 
режим — він устоїться, коли міцна його ідея в головах су
часників. Він засуджений на смерть, хочби яким сильним 
здавався, — коли гниє його ідейна підпора в душах мас... 
Коли вмерла республіканська ідея в старім Римі, ніякі Бру- 
ти не здолали її воскресити в життю. Заки завалилася фран
цузька монархія, її поховали в думках сучасників енцикло
педисти, Вольтер і Руссо. Те, що перестає існувати як ідея, 
зникає як дійсність.

Якою пошаною користується на Україні большевицька 
ідея?

Ідея ця на Україні імпортована. Інші народи теж зазна
вали подібних інвазій. Але не були такі страшні для них 
їх наслідки. Сто років лежала Франція під англійським яр
мом. Але це не привело до культурного розриву між вер
хами і низами нації. З пррвансальських пісень повстала му
зика Гуно, з ґасконського гумору сатира Молієра. Обсер- 
вована ще Цезарем задиркуватість ґальська — ствердла в 
ідеях 1789 року, нарешті з жадоби збагачення, з примітив
ної скупости Мопасанівського хлібороба — зродився еко
номічний лад третьої республіки. Не зважаючи на чужи
нецькі навали, здвигнула Франція свій власний національний 
будинок, в однаковім стилю: склепіння і дах в повній гар
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монії з партером і сутеренами. І одні, і другі були фран
цузькі

Так само з поляками. Москва душила їх, але не розірва
ла їх культурної єдности. Лишила їм їх Баторіїв, МіцкевІ- 
чів, їх костели, навіть назву їх країни („Царство Польське”), 
їх називали бунтівниками і бунти суворо карали, але так і 
казали, що це був „польскій мятеж”. Навіть переслідуючи 
Костюшків і Пілсудських, Москва завше признавала, що 
власне вони і ніхто інший були правдивими товмачами поль- 
ськости; навіть в очах ворога поляки і польська культура 
були одно.

Інакше поступалося з Україною. Мазепа став зрадни
ком не лише Москви, але й України. Шевченко — для до
машнього вжитку, для загального — Гоголь і Пушкін. „На
талка Полтавка” — ще уйде, але Лисенко, історія Грушев- 
ського — це нісенітниця. Підстави нашої культури могли ли
шитися українськими, але на горі «— суздальська цибуля.

Цю систему засвоїв по цараті большевизм, трохи змі
нену відповідно до зміненої сили українства. Передреволю
ційну формулу — gente полтавець, волиняк і пр., natione 
москаль, — по кривавій науці змінив большевизм на іншу: 
gente українець (чорт вже з вами!), natione москаль За
тримуючи формулу реґіоналізму, большевизм вимагає ні
бито меншого, але в своїх вимогах суворіший. Українська 
стихія може крутитися „самостійно”, але — тільки довкола 
сонця Москви. Український вершник — але російський вер
хівець. Шевченко — але над ним Ленін. Замість малоросій
ського — український генерал-губернатор; замість Росії, 
що обіймала в одно ціле Мало- і Великоросів, — СССР, що 
обіймає в одно Україну і Московщину. Росія — як спіль
на вітчина, політична і культурна... Так як ante 1917.

Уярмити чужу стихію, надати їй свій зміст і форми, на 
чужій культурній підбудові звести (передусім у наших ду
шах) будинок своєї імперії і культури, зробити з українців 
патріотів Росії — ось мета, до якої змагає большевицька 
Росія, як перед нею царська...

Обидві викликали в українській душі заколот і спро
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тив, про який свідоцтво дає література України давніше і 
тепер.

Клясичним прикладом трагедії нашої еліти за царських 
часів був Гоголь. Чи Гоголь був українець? А чи був нім
цем Шамісо або Г. Чемберлен? Чи був французом чи фля- 
мандцем Вергаря або автор UhlenspiegePa де Костер? Ван- 
дервельд каже, що Костер був флямандцем, хоч і писав по 
французьки, як і Метерлінк і Лємоніє. Душею він був фля
мандцем, хоч Франція стала його patrie intellectuelle*). Тут, 
мабуть, лежить ключ до розв’язки загадки Гоголя. Чуттям
— він був українцем, але Росія стала його розумовою (при
браною) вітчиною. В тім була трагедія цілої еліти україн
ської XIX віку. Бо всіх їх, як і тих бельгійців, про яких го
ворить ван Оффель, — „мучило, що мусіли любити дві віт- 
чини, мати дві душі і вічно каятися, що не могли бути ціл
ком вірними жадній з тих двох”**). І як не клявся 
Гоголь в любові до Росії, йому не йняли віри: в його пи
саннях бачили лише зневагу Росії. („Єднаю в собі дві на
тури” — писав він). Панаєв рішив, що „треба Гоголеві за
боронити писати” (того самого жадав що до Шевченка — 
Бєлінський), отець Матвей — змусив його спалити свої ру
кописи, і сам поет нераз щиро дивувався — „Чому це так, 
що ціла Росія... стала проти мене”***). Цькований з усіх 
боків, він хоч утратив любов до своєї „ширшої вітчини”, 
та не знайшов прив’язання до „тіснішої” : великий ентузі- 
яст згинув з браку ідеї, якою міг би захопитися неподільно.

Подібно заломився П. Куліш, який не бачив творчого 
в ріднім „бандитизмі”. Таких, як Гоголь і Куліш, було в нас 
більше. І лише крицева вдача Шевченка не далася зломити; 
і чуттєвою, і розумовою вітчиною була йому Україна і тіль
ки вона. Але його розуміли не всі.

Коли впав царат, большевицька Росія пішла на лови 
заблуканих і розщеплених українських душ. „В який cnQ; 
сіб оту українську, масу, що зберегла... свої вікові звичаї...,

*) Revue de Paris 1928 Le Centenarire de Ch. de Coster.
**) Nouvelles Litteraires № 265, 1928.
***). Д. Мережковський — Гоголь.
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як її потягти ленінським (як давніше романовським?) шля
хом?” — так зформулював задачу Затонський, а відповідь 
була та сама, що й за Валуєва: „залізти в його душу”, в 
душу українського народу і виліпити з неї бажану Москві

чформу.
Робота московських різьбарів провадилася уперто. 

Безліч матеріялу понищили вони досі, але виліпити з укра
їнської глини — якою м’якою вона не була б — чужої фор
ми не вдалося. Як і за попередньої доби, і тепер акція ви
кликала реакцію. Реакція на прищеплення чужої ідеології 
найкраще відбилася в літературі...

/  Як упав царат, протягом одної ночі перестала Україна 
бути провінцією, залежною від чужого осередку. Буря зір
вала „спільний дах” і треба було негайно заходитися, щоб 
звести .свій власний. На підвалинах етнічної відрубносте 
треба було звести будинок нації. Саме тоді зачали наші по
ети співати про Месію, а (стара привичка) ждали його, оче
видно, з останнім московським поїздом. Коли ж той вийшов 
з нього, їх охопив жах. Чекав того Месію ніжно-мрійний 
Тичина, хотів „голоту й землю повінчать”, цебто злучити 
в одне: душу українського чорнозему з душею московсько
го босяцтва, Миколу Джерю з ґорківським Челкашем. Але 
босяцький Месія значив свої кроки на Україні пожарами і 
кров’ю... Він мав принести нам рай? — Ні, — „не буть ніко
ли раю у цім проклятім краю”, де ступила його нога. Дов- 
буші червоної правди несли гарні слова, але серце поета їх 
не приймало:

А все ж таки у нас не так,
Не так, як у Тараса.
Про все в тк єсть: і за народ,
І за недолю краю.
А як до серця те узять,
Даруйте, я не знаю!

Так писав він про тих,,— в тім і про себе — що до сер
ця чущу книжку тулили... Фанфарами звістував свій прихід 
північний Месія, але тяжко було „нам” радіти:
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Чую — фанфари!...
Яка зайшла мені печаль...
Ой, не фанфари то, а сурми і гармати,
Лежи, не прокидайся, моя мати!

■— твій Месія ще не прийшов. Тоді Месія-Ленін ставав для 
нього „антихристом”, що його „коліном придушена” кона
ла Україна. Але проти нього виступити бракло поетові І 
національного патосу, і снаги. Там, на великім шляху, ду- 
жалися різні сили — біла й червона Росія з жовтоблакит- 
ною Україною, але ні одної не приймала за свою мертва 
роздвоєна душа поета:

Орел, Тризубець, Серп і Молот,
Своє на дні душі лежить.
І кожне виступає, як своє.
Своє ж рушниця в нас забила, 

і кінчить несподіваним зворотом:
Хіба й собі поцілувать пантофлю папи?*).

Він її таки поцілував, — пантофлю червоного папи, як 
Гоголь білого. Коли ж „своє рушниця в нас забила”, то спів, 
на чужий голос, звучав вже фальшиво... Тичина, як поет 
вмер.

Хвильовий переходив те саме шамотання* За третім Ін
тернаціоналом вже визирала „московська сила — велика, 
велетенська, фатальна”. Його редактор Карк тривожно пи
тає: „Невже я зайвий чоловік тому, що люблю безумно Ук
раїну?” Невже ми не хочемо віднайти в собі „фанатичну ві
ру у (власне!) прекрасне майбутнє?” В нім будяться сумні
ви, що до можливости органічно злитися з московською 
ідеєю. Не один з його героїв побачив, що „з розмаху (чер
воної революції) нічого не вийшло” ; що його комуністич
на партія потихесеньку та помалесеньку повертається на 
споконвічного звичайного собі „собірателя землі русской” 
Зі своєю партією „рвати не можна” (звідси каяття). Але й 
„не рзати не можна” (звідси „ухили”). Він опинюється „на

*). П. Тичина „Золотий Гомін”, „Рондель”, „Чистила мати картоплю”*
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якомусь ідіотичному роздоріжжі”. Щоб вийти з нього, на
магається забити в собі свої „єресі”, як свою матір герой 
оповідання „Я (Романтика)”, як Гоголь, що палить руко
писи. Бунтується і знов падає навколішки, але проблеми 
двоєдушія не розв’язує**)...

Шляхом Хвильового пішли й інші. Пішов Коряк* І для 
нього Росія Сфінкс, Росія - Месія грядучого дня. Але слідом 
за тим іде протест: „Чому Сфінкс? Чому Месія? Чому Ро
сія? А як же ж бути з Україною? Чи вона є, чи її нема? Чи 
не почати у нас свого месіянізму? Українського, на сусідів 
глядячи?”*). .

Питання лишилося без відповіді. Але його ставили. 
Сумнів западав у душу, тьмарилися обличчя позичених 
божків.

Непогамовано виявляє свою льояльність, і свій протест 
експанзивний Сосюра. Він теж віддався в полон до черво
ного дракона: „зашуміли вже крила червоні над його го- 
ловой”. Він присягається „замкнути” рідну і буйну стихію 
в червономосковські береги. Але те йому слабо вдається.

Він описує, як дивиться довкола на кривавий посів 
большевизму на Україні, як тяжко йому йти шляхом Лені
на, засіянім трупами власного народу, але мов свист бато
га приборкує національне почуття наказ чужого розуму:

Та треба, треба.
Других шляхів для нас нема,
Других доріг нема для тебе...

Хоч кров’ю значитимеш свій кожний крок, —

Іди за нами до комун!

Пригадуєте, у Шевченка теж є оце „треба”- Він теж зга
дує тих, що його люду „кров мов воду точать”, згадує і 
свою „братію” (тодішніх Сосюр), яка

**). „Редактор Карк”, „Апологети писаризму”, ,,Вальдшнепи”. 

*). В. Коряк „Чистилище”.
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...мовчить собі,
Витріщивши очі,
Як ягнята: „Нехай!” каже, *
„Може так .і треба!”

Але в автора „Кобзаря” це „треба” звучить іронією, 
*бо ніяким чужим розумуванням не виправдає він тих, що 
його народу „кров як воду точать”... В Сосюри „треба” 
звучить як імперативний приказ, перед яким мають замовк
нути всякі обурення і гнів, і — совість.

Інколи хотів би не слухати того наказу. Походжає з 
червоною звіздою на шапці, „але (заявляє) серце у мене 
козаче”. І це „козаче серце” є у розбраті з босяцькою муд
рістю, що нею силоміць напихає свою голову. „Наліво йти 
не хоче, направо страшно йти”, хоч знає, що „є злочин і в 
ваганню в наш динамічний час”, хоч адоратори Сосюри як
раз з того злочинного вагання — роблять чесноту. „Так 
порожньо в душі за любов’ю” — звіряється він в іншім міс
ці, бо офіційна („законна”) любов вже вивітрилася. Заве
дена любов обертається тоді в ненависть. Тоді в сирені мос
ковського фабричного Месії чує він „шалений регіт” сата
ни, що „протина мої поля” : тоді лячно йому йти „на тихі 
води далекої комуни” — „через кістки” свого народу; тоді 
„мов чавун” додолу гнеться голова, затуманена сміттям не- 
стравлених чужих доктрин; тоді його „руки тягнуться в не
бо”, шукаючи рятунку. Тоді він майже фізично відчуває, 
як ота „індустрія” (символ чужого) його люду „кістки і 
кров і'нерви дере залізним терпугом”... Pendant до Тичино- 
вого: „сторозтерзаний Київ і двістірозіп’ятий я”.

„Протинати”, „терзати”, „розпинати”, „дерти” нерви 
і тіло, — ось картини, шо будить в українських комуністич
них поетів тяжка хода російсько-большевицького Ґолєма, 
якого вітати вийшли вони!,

Та до протесту ці кволі, двоєдушні кастрати не дозрі
ли. Лише зализують рани і скавучать:

Невже не хможна, мій народе,
Усім сказать, що Ти є Ти?
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Що страшно нам на тихі води 
Через кістки твої іти!*).

Вони лише бурмотять „вірую” Шевченкових свино
пасів” : „І я не я, і ми не ми”, лиш ті, ким нам прикажуть 
бути. Як М. Семенко:

Я повторюю чужі слова 
І кажу, що це мої,
Що це з душі...**).

Як риба об лід б’ється в сітці суперечних стремлінь і 
Вал. Поліщук. В нім дві стихії: своя, ^ерез яку промовляє 
душа, і чужа, до якої прислухується нашпикований москов
ською блекотою його папуґа-розум. Одна — це „Україна
— гостро реальна, чуттям і бурлінням мільйонів жива”. Дру
га, — що „вихриться в ідеях сузірних, довговіїв пломінь 
комун, що з блакитних висот загляда в моє серце немов у 
колодязь”. Своя стихія — реальна, чужа — видумана. Своя, 
що є „чуттям” і „бурлінням” ; чужа, що є холодним мити- 
куванням, чужою відірваною „ідеєю”. Одна в натурі, „в сер
ці”, друга лише в нього „загляда” з вершин чужої абстрак
ції, „залізає” непрохана в душу. Але в нім, як і в подібних 
душевних гермафродитах, обидві стихії мирно співживуть:

Разом зливаєтесь ви,
Два чуття невгасимі,
Щиро реальне одно 
І омріяне друге... ^
Вкупі живете в мені...,
Не розняти ніколи мені 
Вас бажанням новим.

Один світ, світ „робочої України”, як він евфемічно зве 
большевицьку Україну, і другий — „волинський давній ліс, 
і степові могили, карпатських гір зелені полонини, і сло
божанські хутори, і заводи Дніпрові, і вогкі шелести ко
зацької діброви”***). І поет не може забити в собі симпатій

*). „Ha-льотчиця”, „Золоті шулики”, „Багряні гори” та ін. 
**). „Поема повстання”.
***)• „Громохкий Схід”.
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до того останнього світу, його „серце роздиралося на 
двоє”, „одна, скривавлена частина серця” є з ними, з тими, 
що встали проти Росії в ім’я „гострореальної” України; що 
„за відродженння країни розливали гарячеє вино із своїх 
жил”. Хоч „він і помирився з Ресефесер” розумом, але й 
повстанці з їх бунтом „душею близькі йому”, бо „до бунту 
(він), немов до сонця лине, бо значить десь неправда є”, 
коли існує бунт.

Канони чужої віри про „мільйони окрадених на земній 
кулі” вбивають „немов цвяхи у мозок мій” — звіряється 
він, але...

' Байдужне кинутеє слово когонебудь про Юг Росії
І відчуваю в них своїх я ворогів**).
Але ніякою своєю, позитивною ідеєю, не запліднює 

його серце та „ворожість”.
Совєтський критик називає старання Поліщука з’єдна- 

_ти в одну „хемічну сполуку” свій розум і серце — „спробою 
поєднати в одній синтезі протилежні і ворожі елементи... 
любоз до рідного краю і до... комуни”1***). Критик зве це 
„поетичним укапізмом”, і обурюється, звідки в 'пролетар
ського письменника може взятися цей „шовінізм” ? Звідки 
ці тони, „чужі революції” ?

Але таких „гермафродитських шовіністів” серед кому
ністичних діячів є більше. Фальківський... бувший чекіст, 
потім ніжний лірик, оплакує даремно, в ім’я чужої правди, 
пролляту кров, не вдається безкарно чужим патосом звес
ти до гори руку з револьвером проти своїх. По добі „во
єнного комунізму” побачив він, що робив чуже діло, з яким 
не могли співзвучно бреніти струни його душі. В больше- 
вицькому місті почувся він нагло „мов приблудна сука під 
чужим вікном”. Неначе пекло, встає перед ним минуле, з 
болем думає він „про волошки і жита”, про трагедію своєї 
молодости і „розстріляну першу любов” (згадується роз
стріляна мати в оповіданні Хвильового). Думає Фальківсь-

**). „Ірина Курнатовська”. 
***). М. Доленґо, Гарт ч. 2-3.
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кий про трагедію „днів моїх роздертих, розіп’ятих днів”* 
(знов згадується Тичинове — „сторозтерзаний Київ і двіст-і 
ррзіп’ятий Я”)...

Для того життя, яке він, наймит чужинця, проти серцяі 
наганом „будував” на Україні, не має більше захвату поет:

Ех! І вдарило ж кляте життя,
Тільки струни у серці дзінь...
Хоч і хочеш мажором утять,
Дійсність, чортова, чорна як тінь.
І акордить журливо струна:
Все мінор, все мінор!*).

Смерть душі, смерть таланту — як в Сосюри, в Тичи
ни, у Рильського.

Гоголя і Хвильового лаяли за сатиру на російську дій
сність, Шевченка — за памфлети на неї, і всім трьом вреш
ті заборонили писати: одному отець Матвєй, другому — 
уряд, третьому — партія. Фальківського ж тепер лають за 
його сумну міну, за „мінор”, жадаючи „мажору”... Згаду
ється муштровка царських солдатів і грізне гукання фельд- 
фебля — „Пядтянісь! Сматрі вєселєй! Єш начальніка ґла- 
замі!” „Психологічна Росія” — це не видумка фашистів. 
Вона незмінна.

Боляче відчуває кпини зайдів Слісаренко**). Далеч, 
комуни і йому „сліпила очі”. Блюзнірськи вірив він, щ а 
„над чорними голготами зустріне нас привітний Ісус”, але 
тепер лишилися лише „глибокі рани”, „заплакані душі” ї 
осміяний запал:

Посміялися над нашими ордаліями 
Ворожі корани.

На роздоріжжю блукає Коляда („Ах, печдль яка. Нема 
доріг, світильників нема!”) і серце його „в розладі”*)..

Переляканими очима дивиться в обличчя російській 
потворіА. Лісовський. Розумом він вірить, іцо большевиць-

?). „Обрії” Київ 1928 „Маса”.
**). О. Слісаренко „Байда”.
*). Ґео Коляда — Futur extra — поезії, Москва 1927.
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ке місто принесе „спасення” українському селу. Він „знає, 
що вся сила хат лиш в м’язах димарів воскресне”. Але від
чуває інакше. І страшна практика червоної російської ідеї 
вириває в нього жахливе питання: „Хіба щоб жилось кра
ще, нам селам, треба вмерти?”.

Тою ж проклятою ділемою мучиться Плужник:
У дужих дні — немов слухняна глина,
Покірна волі і пальцям різьбаря,

— але чи ж „ми” дужі? Ні, бо дужа — суцільна людина, а 
такою себе поет не почуває, бо виріс „на межах двох свь 
тів” —

Півмерлих сел і міста молодого.
І не зречусь ні там, ні тут нічого/
Хоч якби часом з болю захотів!

„Ні тут, ні там” — зачароване коло українського „ко
муніста” !

О, коротенька, наче смерть, дорага,
Що розірвала світ на тут і там.
Вже я тепер нічому не віддам,
Так як раніше міг, себе цілого!

В нім вмерла гармонійна, „ціла” людина! Він став „чу
жий, оцим новим богам”, що Росія принесла на Україну, 
але й „з своїм селянським розминувся Богом”. В селі не 
знайде він уже нічого, „чому б курити пісні фіміям”, бо 
серце відчинив „чужим і мертвим голосам” жерців-приходь- 
ків... Він чужий „волошкам синім, вітрові й вівсам”,

В ту саму міру, як і тим часам,
Що мов раби лягли до ніг машині,,

Гермафродит не горить якимсь одним („однополим”) 
патосом. Він не горить, лиш чадить.

В його думках такий самий вир суперечних елементів, 
як у мові солдата^ що повернув додому: не свій серед'чу
жих, чужий серед своїх... Теперішня, кулаком чужинця вста
новлена „гармонія” не задовольняє його, і він чекає:
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Аж поки час воістину новий,
Мов пишний крик зросте на Україні 
І днів роздертих мертві половини, 
Ширококрилий вітер степовий 
І бруку темний та голодний вий 
Розквітнуть десь в гармонії єдиній, 

в тім новім світі, v
де важить рівно поле і варстат, 

де б не було село під міським „подихом отрутним”.
Але поки наступить ця вимріяна гармонія, ще

Будуть довго міліони серць 
На роздоріжжі двох світів горіти

і... згорати. А на питання „чому” ? — Плужник дає відпо
відь досить близьку до правди: тому, що тягнемося ми в 
життя „без волі і охоти”; бо „народній дух спочив, пісні 
створивши красні та безсилі”; бо ще не здійснилася 
„сел незлічених мрія вікова про переліг незайманий та віль
ний”; бо '

Голос крови став^не голосний 
І не подав онукам оборони,
Коли їх час могутній та грізний 
Гнав од дідизни у міські полони!*).

Ось до чого ми дійшли, отже! Не „клясова свідомість”, 
а „голос крови”, голос предків! Як ті „комуністичні” мрії 
про вільний переліг і про голос крови нагадують — майже 
дослівно — ідеї націоналіста Бареса про La voix du sang et 
Tinstinct du terroir**). Барес протиставляв ці енергії — 
правдам довільно видуманим химерним мозком, логічним 
формулкам, що не числяться з живою дійсністю. Плужник
— протиставляє свій голос крови — „чужим і мертвим голо
сам” позиченої доктрини. Але короткі ті просвітки збоже
волілої душі.

Не знаходить гармонії й Ґадзінський: „Чому ми не з во-

*). Е. Плужник — Дні, Ґльобус.
**) М. Barres — Ашогі et dolori sacrum.

so



лею криці”, питається він, „Чому ми як масло на рушії по
дій?” Чому нас „завжди хтось веде і ми ідем послушні, аж 
нам не скажуть: „стій” !***).

А вже криком розпачу кричить муза Г. Косяченка. Він 
описує „блудного сина”, що забрів на манівці далекої Мос
кви, а тепер повертає під рідну стріху:

Упаду до порепаних ніг:
...Прийми, батьку, ти блудного сина.
Загубив я надію і путь 
І ніяк відшукати не можу!

Але рідний степ не знає змилування:
Його погляд впаде на поріг...
Піду Каїном знову до міста!

Каїнами, що забили свого брата, є для українського ко
муністичного поета слуги червоної Москви! Люди з „розтер
заним” серцем (Тичина), з поламаними кістками (Сосюра), 
із зломаною волею (Плужник), „мов приблудна сука під 
чужим вікном” (Фальківський), раб, що цілує пантофлю 
папи, або лягає, мов пес, до ніг чужого ідеалу, нарешті Ка
їн — ось автохарактеристики наших дводушників, розчав
лених чужою доктриною! І-все те не „попутчики” (приплен
тачі), не „контрреволюціонери” жовтоблакитні, не Зерови 
і Могилянські, а патентовані комуністи!

Скажуть цитовані поети: Але ж ми зовсім не хотіли 
того сказати, що ви нам приписуєте! Я й не говорю, що во
ни хотіли те сказати, тільки, що вони те сказали. Не один
— в поетичнім чи алькогольнім трансі — не „хотів” сказа
ти того, що вийшло з уст, того, що в „нормальнім стані” 
він був би не сказав; але це ще питання, чи хтось є правди
віший в „нормальнім”, чи в „ненормальнім” стані?..*). ,

***) Ґадзінський — Не абстракти.
*). Цею фразою — „ми не. кажемо, що вони хотіли це сказати, ли

ше, що вони це сказали”, — цею фразою відповів „ЛНВістник” совєт- 
ським українським авторам, коли — на приказ москалів — вони поміс
тили в „Життю і Революції” збірний протест проти моїх „інсінуацій”, 
заявляючи, що вони зовсім не хотіли те сказати, що в їх писаннях знай
шов я. (прим, чо 2-го видання).
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Проза сучасних українських письменників за Збручем 
не відрізняється під тим оглядом від поезії. Ті самі дві на
тури боряться й там. Я вже нераз згадував роман Головка 
„Можу”. Конфлікт двох натур переноситься в ньому з об
ласте поетичної відірваности в країну реального життя, 
економіки. Він прибирає форму боротьби ззовні навіяного 
комунізму з ідеєю власносте, що „кожному в самі печінки 
в’їлася” ; боротьби вичитаного „знаю” з підсвідомим „хо
чу”. Покищо чужа книжка панує в нім над власною „печін
кою”, вигадка над життям; ї тому коли останнє занадто під
носить голос, Головко силоміць намагається привернути 
гармонію, старається задусити крик інстинкту, як Хвильо
вий, як Сосюра, як давніше Гоголь: спалити те, що ллється 
на папір з глибини серця, — для догоди московському ін
квізиторові. Тоді гукає: „Хочу гармонії в собі! Стисну зу
би і з ключем в одній руці, в другій з камертоном розуму
— до струн! Я настройщик. Де — відпустю. Де — підтягну. 
Де — зовсім струну порву, хоч і з м’ясом, хоч і заюшу себе 
кров’ю. І тоді сам скажу душі моїй: Грай!”

Але на подертих струнах не заграєш! Не втне наш дядь
ко ленінського „Камаринського”... Тому і виходить це та
нець ведмедя на розпечених плитах, який виводить ось вже 
стільки років Україна, під києм кремлівського цигана, з 
марксівським „камертоном розуму” в одній руці, а в дру
гій з ленінською нагайкою, яка відбиває нам приватновлас
ницькі „печінки”, „заюшуючи кров’ю” країну...

Як у героя Головка з його „печінками”, так у героя дру
гого автора з релігією. Тому торочили про шкідливість 
приватної ініціятиви, цьому, — що „релігія дурман для на
роду”. „А так, відповідає дядько — тепер все для народа... 
Воно все так, як ви говорите, конешно (логічно — слушно!). 
Ну^ тільки ж добре, як там (дядько мотнув віжкою в гору, 
показуючи на небо) — як там нічого нема! Ну, а як є?., ну, 
а якщо умреш, а там воно все є?! Краще ходити до церкви. 
Спокійніше воно все ж таки”...*).

*) Антоненко Давидович „Смерть”. „Життя і революція” кн. XI і 
XII 1927.
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Наївно? Може, але не наївна ця вперта нехіть до всяких 
розумових митикувань, що айі поривають душу, ані на 
практиці не доводять своєї вищости. Сам Ленін писав: „По
ки ми наглядно не переконаємо .хлібороба в практичній ви
щості колективістичної системи — не в статтях, а на землі,
— він за нами не піде”. Комунізмові російському зробити" 
це й досі не вдалося на Україні. Навпаки! Не довів він, що 
без приватної власности ліпше, ані що з комсомолом за
мість Бога ліпше. Довів, проти волі, що, навпаки, гірше в 
стократ. Що ж дивного, що ..дядько”, хоч „заюшений кро
в’ю”, не хоче слухати безсилого на практиці „камертону 
(чужого) розуму”? Вірить же ж він не в те, що „в статтях”, 
лише в те, що в життю і в випробованім віками інстинкті 
землі...

Герой цитованої повісти бере собі за мотто: „За життя 
розплата тільки кров’ю, тільки смертю переможем смерть!”
Як і інші українські підсоветські автори, в тенетах росій- 
щини, прагне він забити в собі інстинкт, самому забити те 
„своє”, що розстрілювала в нас чужа рушниця. Він „зовсім 
не вклоняється перед (українськими) опоетизованими хат
ками і садочками”, йому „байдужісенько до них”, він „роз- 
торощив би те все к чорту”. Але ось їде він з реквізицією 
до цих „хаток”, і нагло стрічає „по,хмурі погляди з під на
суплених брів”, що „важко впадали в очі і таврували.,, їхні 
очі бачили на кожнім возі, що приїздив з міста, тільки ■— 
ворогів. Відтіля приїздили до сумирних хат з розкладками, 
арештами, розстрілами. Село прокляло їх — і зарилося в 
свої нори...” Він бридиться Україною, краєм „вишневих про
світян”. Для нього „безглуздя, що між ним і партією може 
стояти нація, та нація, що вигадала тільки бандуру і плах
ту”. Бо „хіба можна зрівняти безмежні простори майбут
нього соціялізму з чотирма стінами своєї хати, де „своя 
правда і сила і воля” ? Смерть „фабрикантам лісової ідео
логії” ! — гукає він, „і при цих словах щось мимоволі, тьох
нуло Горбенкові і забилось у грудях” — відгомоном залу
нала стихія, почування. Так, апостоли червоної Москви —- 
фанатики, імпонують йому, але., він ще українець, а „це
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українство,*—-.що. воно їм, їм, для яких не було ні Солояиці, 
ні Берестечка, ні.Полтави, ні навіть Крут! Для яких ціла іс
торія — тільки вічна боротьба кляс” ?... їх істота — це ж 
„новий заповіт”-, з яким вони мають „пройти світ, переора
ти землю, стерти, кордони, помішати всі нації в одному стру
мені чорної маси потоптаних рабів (стала асоціяція в со- 
вєтських письменників: порівн. Плужник „що мов раби ляг
ли до ніг машині” ). Покищо тих рабів приборкано, на сті
нах сільради портрети „Ільїча”, але — там на дворі, в тем
ряві, за дві верстви — Ворскла, а за нею старі полтавські 
лісй, лісовики, повстання, смерть! Хто може ручити, що бу
де тут за годину?..”

Але герой* повісти іде проти своєї стихії. Чи самохіт
но? Ні, він „скорився цій (чужій) силі, вона зломила його - 
і веде туди, куди схоче”... Навіть проти його самого, „проти 
українського села, того єдиного певного національного во
дозбору, що задля нього засновував він колись „Просвіти”, 
був агітатором Центральної Ради, тікав з військом Дирек
торії”... і проти цього села мусить він „бити разом з тими 
незрозумілими людьми (російськими большевиками), саме 
в ту мішень, яку недавно будував своїми власними руками, 
як певний щит”, мусить „стріляти в позавчорашнього само
го себе!”... В нім „збіглися дві сили і стали віч на віч!”

Чисто механічно, як Хвильовий, як Сосюра, як Голов
ко, хоче герой „Смерти” привернути гармонію, силоміць 
забити в собі голос крови, порвати „струни”, причаститися 
в крові рідних осель — чужим богам, стати Каїном 
братовбивцем. Герой „Смерти” каже: — „І тоді, коли перед у 
очима з’явиться їхня кров, коли кров повстанців... хоч раз 
впаде на мою голову, заляпає руки, тоді — всьому тому кі
нець! Тоді Рубікон буде перейдено! Тоді сміливр, без*вагань 
і сумнівів, можна буде самому собі сказати: - г -  Я больше- 
вик!” Іншими словами: „я — ренегат!”

Тут здається розв’язка психологічної загадки — пере
більшеного запалу перекинчика-неофіта: його совість не 
буде спокійною, аж поки він фізично не вимордує або не 
зневажить старих богів... Звідси в нього (і в інших згада-

84



них авторів) одна тенденція — замкнути очі, заткати вуха, 
сціпити зуби і з перехиленим багнетом — в атаку... На те, 
на що в нормальнім стані не піднялася б рука. Штучно, ве
личезним зусиллям волі, хочуть вони поставити себе в си
туацію, яка мусить зродити бракуючу їм ненависть до то
го, що наказує їм поборювати чужа доктрина; штучно на
дати своїй холодній розумовій вірі емоціональности, без 
якої нема гармонії в людській душі. Але механічна розв’яз
ка не завше притлумлює крик пробудженого інстинкту. Як 
кажуть самі советські автори, „формально.і розумово” 
приймають вони чужий коран, але „емоціонально” вони 
ще „в полоні” своїх „політичних помилок”*), в полоні во
рожого комуні й Росії оточення...

Картки сучасної української літератури під Совєтами 
можна перекидати ще й ще, можна навести імена Панча, Ів- 
ченка, Косинки, — і завше в них найдемо безсиле борикання 
роздвоєної душі, бунт ображеної національної стихії проти 
силоміць їй накидуваних догматів, чужих нашим історич
ним споминам, нашому сучасному і нашим мріям про май
бутнє.. Не дармо советські критики кажуть, що українська 
совєтська література — „без ясних перспектив свого роз
витку”*); що пролетарська українська ідеологія — це „то
несенька плівка... на поверхні бурхливого потоку культур
ного українського відродження”**), „безкриле напрямку- 
вання”, відірване від життя***).

Ту ідеологію, ту чужу віру не може засвоїти цілковито 
письменницька „еліта” на Великій Україні. Зі зраненою ду
шею виходять ті автори з боротьби „двох натур” у собі, і з 
знищеним талантом. І не треба думати (як це роблять со- 
вєтські критики, що ціла суть внутрішнього конфлікту — 
це суперечності села з містом. Цей мотив також грає ролю, 
але не головну. Ми вже бачили, що тут приходять в гру су
перечності вищого порядку: „земля” з одного боку, „голо
та” та „Ленін-антихрист”, червоний папа — з другого (Ти

*) гл. Комуніст 21. II. 1928.
*) і- **). М. Скрипник в' „Більшовику України” II 1927.

***) „Ваїїліте” II 1927.
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чина); українська „голуба Савоя” — і „московська сила”, 
партія, що продовжує діло Івана Калити (Хвильовий); „ук
раїнський чорнозем” — і „московська культура” ; „Україна 
гострореальна” —- і російська комуна (В. Поліщук); свій 
Месія — і чужий Месія (Коряк); „лісова ідеологія” націо
нальної України — і тих що хочуть зробити з неї край „по
топтаних рабів” . (Антоненко-Давидович); Україна і — „Юґ 
Росії” ; нація,— і провінція (той самий Поліщук) -— ось в 
яких суперечностях, мов у зачарованім колі, б’ється „двісті- 
розіп’ята” душа тих гермафродитів. Це вже не тільки про
тилежність села і міста, це суперечність двох національних 
ідеаліз, що виключають себе взаїмно... Це протест проти 
чужої „розумової” вітчини, бо — як зауважує совєтський 
критик, — „можна позичати думки, але почуття — майно 
невідчужальне”, і  воно не гармоніює з чужими думками... 
Це, нарешті, великий запит: чи не час над нашими убогими 
етнічними окремішностями — звести пишну будову влас
ної національности? Запит, в зародку, ледве ними самими 
усвідомлений.

Духова несамостійність, залежність революційного, 
большевізуючого українства є м. ін. причиною і його кво- 
лости. Хвильовий нарікає, що нема в нас „північної жорсто- 
кости” ; Головко скаржиться на те, що „кволе є наше Хочу” ; 
Коряк — що „ми без догмату”, що „наша думка адогма- 
тична”, Плужник — що ми тюпаємо в життю „без волі і 
охоти”, що і пісні наші — „красні та безсилі” ; Ґадзінський 
•— що ми „не нарід із волею криці”. Та й як може бути інак
ше там, де люди не самі йдуть, куди хочуть, лише дають 
„мовчкц, мов на налигачі, вести їх слухняних куди треба”
«— сторонній силі („Смерть”)?..

Колись писав Гр. Сковорода: „Яка солодка для пра- 
цьовника праця, якщо вона природня. З якою радістю го
нить зайця хорт! Яке захоплення, коли дано сиґнал до по- 
льовання! З якою насолодою збирає бджола мід. За мід її 
вбивають, але вона не перестає працювати, поки жива. Со
лодка їй як мід і солодша від щільника праця. Для неї вона 
народилась”. Але гидкою і немилою є праця, що суперечить
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нашій натурі: „навіть визначне діло, коли виконують без 
природи („без cpoднocти,,) губить свою честь і ціну”, стає 
марною тратою сил.

Власне та праця, яку вимагає від нас червона Росія, за
прягаючи нас в шарабан російської державности, — це як
би від бджоли вимагали гонити за зайцями, або від хортів
— збирати мід. Марна праця знівечених душ, позбавлена 
всякого коріння в нашій психіці-і в нашій землі. До неї не 
може бути ні запалу, ні охоти... Советські критики саме нам 
докоряють це; вони кажуть, що саме ідеологічна група, що 
гуртується коло JIHB, „силкується відокремити від усього 
матеріяльного якусь ідеальну квінтесенцію життя нації, її 
духа... Те позитивне, до чого вонц додумуються..., знищує... 
саме ця безґрунтовність, відірваність їх міркувань від ре
ального життя”*). Так думають публіцисти, але криком 
кричить сама ж таки совєтська критика, що тяжко змагатися 
пролетарській ідеології з „буржуазними”, „власйицькими” 
настроями селянської країни; що навіть диктатура політич
на не може забезпечити острівець комуністичної ідеології 
від заливу „націоналізмом”, „фашизмом” та прочою ^контр
революцією”... Чиї ж ідеї більше відірвані від реального 
життя — чи жменьки большевиків, які самі признаються, 
що ділають „в дрібнобуржуазній країні..., де куркуль (цеб
то селянин завжди був господарем становища, де його ак
тивність по революції доходить найвищого напруження”**), 
чи група, яка хоче збудувати „дух” нації на реальних фак
тах щоденного життя? На тих фактах, що голосною луною 
дзвенять навіть в самій „пролетарській” творчості?

Те, що я тут називаю „етнічними окремішностями” і 
(вищою) національною культурою, „генієм”, духом нації 
та її „інтелектом”, її „хочу” і „знаю’V-це заступається в со
ціології термінами: „чуттєво-ірраціональна, підставова во
ля загалу”, і — раціональна інтерпретація цієї волі ad hoc. 
Підметом незавше свідомої волі загалу — є „Ми”, підметом

*). „Культура і Побут” Харків 23. VI. 1928.
**) „Культура і Побут” 1926 ч. 14 і 28.
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-її раціонального формулювання —г- провідна меншість. Все 
є в порядку, коли провідна верства дає загалові напрям, 
ціль його волі, і діланням, черпаючи їх з самої „підставової 
волі загалу”, з його затаєних хотінь, закорінених в його 
душевнім і матеріяльнім світі; коли провід прислухається 
до „голосу крови” і реального,життя, до традицій націо
нальних, що його зроджують. Але біда тому проводові, я- 
кий — замість бути виразником традицій і стихійної волі 
нації — старається накинути їй довільно видумані ним, аб
страктні цілі, що здаються йому гарними або мудрими; бі
да тій ідеології, що черпає своє „вірую” і накидає його ма
сі не на даній реальності і психіці своєї збірноти, лише на 
відірванім розумуванню чужинецьких „месій” ; коли провід 
минається з інстинктом загалу. Цілі, що їх голосить провід, 
не загріють тоді чуття загалу, не запалять в нім вогню 
ентузіязму, стають мертвими і нездійснимими. Ідеологія 
зроджена не з „емоціонально - ірраціональної підставової 
волі загалу”, лише з логічної (та ще й чужої) абстракції
— не зворушує, сентименту нації,- не стає ніколи gefuehls- 
betont, виродніе або вмирає... Це і сталося з комуністичною 
ідеологією на Україні, яка в вічнім розбраті з нашою стихі
єю, з мільйонами, що складаються на наше „Ми”. Вона й до
сі не знає, „як підійти до них, як одімкнути їх замкнені ду
ші” („Смерть”).,

Сильною була в нас колись ідея козаччини. Гоголь пи
сав про її епос, про козацькі пісні: „Скрізь проймає їх, скрізь 
в них дихає широка воля козацького життя. Скрізь видко 
ту Силу, ту радість, те завзяття, з яким козак кидав спокій 
і безжурність домашнього закутку, щоб пірнути в гучну 
поезію битв і небезпек”. Такий був, вирослий на ріднім 
ґрунті патос козацтва і' тому то в січовім лицарстві „все 
було — характер і воля”*). І тому відограла козаччина та
ку величезну ролю в нашій історії, тому її традиції знову 
спалахнули яскравим вогнем... Зрослий натомість на чужім 
ґрунті патос комунізму — не надхнув душі своїх сторонни-

*). М. Гоголь — О малоросійських песнях. Нєсколько глав із не- 
оконченой повесті.
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ків на Україні ні „силою”, ні „радістю”, ні „завзяттям”. Він 
створив — безхарактерність і безвілля, або .— ренегатів. 
Комуністична ідея показалася на нашому грунті не тим елек- 
сіро'м, від якого живіше кружляє кров і новими вогнями: 
загоряються очі. Вона стала батогом, не внутрішнім мото
ром, а зовнішньою силою, яка жене невільників до їм не
знаної мети.

Згадуючи часи формування совєтської влади на Укра
їні, наводить Ґ. Лапчинський м. інш. слова першого „вій
ськового міністра” першрго совєтського „уряду” на Укра
їні, Шахрая: „За єдину військову підпору для нашої бороть* 
би проти Центр. Ради ми маємо лише військо, що привів: 
на Україну з Росії Антонов і що на все українське дивиться, 
як на вороже”**).

Так було в р. 1918, так є й тепер, лише, що з військом 
прибула й російська бюрократія. Чи ж дивно, що імпорто
вана з чужини і заступлена чужинцями ідея, що „на все ук
раїнське дивиться як на вороже”, стрічає в країні такий не
податний ґрунт?

Роздерті сумнівами, роздвоєні душі совєтчиків пита
ють себе іноді: чи приверне гармонію ідея націоналізму? 
Те село, що „зарилось у свої нори” ? Та нація „вишневих 
просвітян”, що поза „чотири стіни своєї хати” світа не ба
чить? Нація, що „вигадала тільки бандуру і плахту” ? Чи 
на цім підложжі можна будувати велике, чи може воно бу
ти відскочнею, звідки можна стрибнути в „безмежні про
стори”? Як можна увести

до Скрябіна чи Ліста 
Або Бетовена безсмертних тем 
Пісень народніх з їх блідим вогнем 
Або частушок битого намиста?***).

Певно, що не має перспектив нація замкнута в закутку 
своїм, але чи це значить, що шукаючи за абсолютом має во

**). Ґ. Лапчинський — 1-ий період рад. влади на Україні, „Літопис 
революції” журнал Істпарту ЦК КП(б)У ч. І. 1928.

***). Е. Плужник — Дні. Поезії „Маса”.
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на стати потульним місивом в чужих руках? Так не є! На
ція потребує свого абсолюту, але не з „блакитних висот” 
(В. Поліщук) має вона хапати свій абсолют, лише створити 
його з своїх підсвідомих потягів; не погноєм для чужого 
загального зробити своє провінціональне, лише піднести 
його до значіння загального. Українська пробуджена сти
хія вимагає власної надбудови. Вона переростає вузькі рам
ки реґіоналізму, який терпить льокальний патріотизм лише 
поскількии він підпорядковується патріотизмові „ширшої 
вітчини” („общаго атєчества”)... Соціяльно, економічно, 
культурно і політично Україна має бути сама собою, не час-' 
тиною цілого — ось є проста програма націоналізму! Щоб 
не було над мазепинським бароком — чужих „цибуль” ; 
щоб не було над „собственностю”, що нам „в печінки в’ї
лися” — совєтської „общини”, над вільним селянським пе
релогом — „байстрюків Єкатерини” ; щоб продукт нашої 
праці, щоб наше збіжжя — було наше, а не чуже; щоб наша 
Земля була наша, а не російська і не жидівська; щоб не на- 
кидували нам концепції татарської державносте; щоб чужа 
індустрія не розпанахувала до крови наші степи; щоб нас, 
отих „потоптаних рабів”, не слали вмирати для слави і ве
личі „общаго отечества” ; щоб не встеляв „кістками наши
ми, і нервами, і кров’ю” свій тріюмфальний шлях чужий 
Месія; щоб ми шукали свою мудрість не в статтях і чу
жих книжках, лише — в собі, в своїй історії, і* в потребах 
свого краю. Ось як реально виглядає містичний „голос кро
ви” націоналізму.

Дісгармонія? її не позбудемося, доки не перестанемо 
бути невільниками доктрини, замість стати слугами життя, 
поки не створимо в соф — одну вітчину (замість двох — 
природної та „інтелектуальної”), в якій з’єдналися б до ку
пи чуття, розум і воля. Очевидно, не вітчину плахт і бандур 
і вишиваної фарси, а іншу, в якій дихала б повними легеня
ми душа модерної нації... Вітчину, яка б не душила чужою 
рукою стогін своїх jnac, лише приймала б — „в кожнім сто
гоні — початок ще нечуваних мельодій”, в плахтах — по- 
чатки мистецтва великої нації, в бандурі — зародки Бето-
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вена, в „бандах” і „лісовиках” — державно-творчий дух дав- 
них Варягів і козацтва, сприймала б, ушляхетнювала і удос
коналювала... Вітчину, яка б здвигнула у вищій синтезі свої 
вершини з своїх же низин, яка була б ідеєю, що — як ска
зав Антоненко-Давидович — „сповняла б тебе всього, на
ливала б мозок і жили, і пружила м’язи до чогось великого, 
надзвичайного, героїчного...”

Лиш така ідея тримала б нас міцно в своїй орбіті, не 
даючи іншому, чужому, сонцеві притягнути нас до себе. Ли
ше тоді скінчилася б наша дісгармонія і двоєдушність, ли
ше тоді устали б нарікання, що ми не є нарід з криці, що 
ми без догмату...

Українська форма не тільки „для домашнього обіходу’.’ 
Вищі,і найвищі форми свої, не позичені, а Україна — в сер
цях, Україна — в чотирьох стінах власної хати, Україна — 
на „перелозі незайманім та вільнім”, Україна — в святій 
Софії, Україна — не з червоною плахтою, лише з Володи- 
мировим Тризубом, Україна зроджена не з чужої науки, 
лише з власного чуття, духа і волі...

Приступаючи до видання першого грубого місячника 
Вел. України по революції, по великім „ісході” за кордон 
національної інтелігенції, редакція „Червоного Шляху”, в 
першім числі писала: „Стара генерація українських пись
менників, публіцистів, наукових і громадських діячів у знач
ній частині зрадила інтереси працюючих мас України і ор
ганізувала проти них озброєну боротьбу і зараз формує 
проти них єдиний контрреволюційний націоналістичний 
фронт... Але з робітниками та селянами України в їх тяжкій 
боротьбі залишилася друга частина свідомого завдань ча
су громадянства”. Хто ж є ті „свідомі завдань часу” герої?. 
Ті, що поцілували пантофлю червоного папи... їх ґалерія 
перейшла щойно перед нами. Розгублені, роздвоєні, зне
охочені й зневірені, згрижені сумнівами, озлоблені, з над
ламаною душею, з розтраченими ідеалами, з безсило за- 
тиснутими кулаками, шпурнуті на коліна ворожою дійсні
стю, розчаровані в своїй „інтелектуальній вітчйні” Росії, 
розчавлені між російсько-большевицьким молотом і укра-
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їнсько-національним ковадлом — стоять безпорадно ці Гам- 
лети (і просто кар’єристи-ренеґати) перед розбитим кори
том... Веселі були зажинки, смутні обжинки!

Потуга нового, червоного видання московського месія- 
нізму зламана на Україні — не лише в душі мас, але і в душі 
самої комуністичної „еліти”, А за тим і в життю: всі оті хви- 
льовізми, шумскізми, волобуєвщини, розлами в Сельробі* 
КПЗУ, створення ВУСПУ (Чеки для української літератури)
— все те зовнішні вияви внутрішнього банкроцтва больше- 
вицької ідеї на Україні.

Але з заламання комуністичної ідеї в психіці українсько
го громадянства — не заломилася життєва сила того грома
дянства. Вона лишилась, вона шукає — „мов глина покірна 
волі й пальцям різьбаря”, когось, хто зумів би вдихнути в 
неї живу душу. Вона лишилась, а з нею лишилась туга ве
ликої нації за своїм великим словом, щоб на Україні кри
ком пронеслось, туга за власним завтрішнім днем. „Вчораш
ній чад” в головах тої „еліти”, по десятьох роках комуніз
му, це доказ, що те „завтра”, за яке боролася Україна від 
1917 року є сильне як ніколи. А те нині, яке — проти голосу 
нашого інстинкту насаджує в нас ворожа нам сила з наши
ми перекинчиками — розкладається в головах його влас
них адептів...

Советська література на Україні — найкращий тому до
каз, що творча література може зрости лише на власних 

•чуттєвих і духових підвалинах; що роздвоєні душі літера
тури не створять,
JIHB 1928 IX (під заголовком „Невільники доктрини”).
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УКРАШСЬКО-СОВЄТСЬКІ ПСЕВДОМОРФОЗИ

Цікаві процеси відбуваються в Советській Україні. 
Там можна спостерегти духовий здвиг, глибокий і вагітний 
необчислимими наслідками. Приглядатися йому можна го
ловно в літературі.

В 1920 році наша література була „буржуазно-демо
кратична”, а з нею й цілий нарід. Від 1920 стала вона „про
летарською”. Що буде завтра — побачимо, як наспіють 
„факти”, — така була схема наших „реалістів”. Заглянути 
за лаштунки тих змін вони не те, що не хотіли, а просто лі
нувалися. Спробуймо зробити це, усталити, чи йде тут про 
національні метаморфози, чи про те, що наука зве псевдо
морфозою; який є сенс того психічного здвигу, що перехо
дить Україна?

Розцвіт большевицьких настроїв на Україні припадає 
на роки 1919-1922. Що в большевицькім розмаху захопило 
молодь, виховану на космополітичній драгоманівщині і со- 
ціялізмі? „Пам’ятаєш? — Стоять ешелони, а паровик так 
задумно шипить. їдемо в дикі замріяні степи, де чекає три
вога, невідомість, де ціле провалля жури і радости. Станція, 
ще станція і семафор, і степи: тоді не було порожнечі” 
(„Заулок” — М. Хвильового). Так говорить про „духмяйу” 
епоху один з її творців і поетів. Дійсність тоді була „як 
зграя голодних вовків” („Я — романтика”, тогож автора), 
хижо жорстока й кривава. Перед ними позіхала прірва, і 
Цілий змиршавілий на їх думку світ, мали зіпхнути туди 
в діл е о н и , звістуни нової доби...

І нараз, серед упоєння, коли сумніви вмерли, коли трі- 
юмф здавався таким близьким, — сталося неймовірне! До
сі большевицька „тройка” неслася без упину наперед, мов 
та, яка ввижалася Достоєвському в „Братах Карамазових” : 
„фатальна тройка наша гонить стрімголов і, може, до за
гину”, і хоч „давно вже в цілій Росії простягають руки і гу
кають зупинити її божевільний, безпардонний лет”, хоч „збо 
чують покищо інші народи перед тройкою, що летить стрім
голов, то може зовсім не з пошани..., а просто з жаху..., а
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може й з огиди до неї”, і може вже недалека хвилина, коли 
народи „перестануть збочувати, стануть твердим муром, пе
ред летючою примарою, і самі зупинять божевільний лет, 
нашої розгнузданосте, щоби врятувати себе, просвіту і ци
вілізацію!”

Цей момент власне наступив для совєтської „тройки”, 
за яку старався вчепитися певний відлам українства. „Геро
їчний” період большевизму минув:

„стих карнавал, а тії, що пили, 
для нас покинули важке похмілля”.

А в цім похміллю, затуманена, бродить совєтсько-ук- 
раїнська думка... Слова стратили давню дзвінкість, з пудля
— вискочив перед совєтським Фавстом „совбур”, з яким 
він не знає, що робити; герої „че-ки” перемінилися в чехов- 
ських „людей в футералах”, що замість царських, ліплять 
по стінах портрети Леніна, дістаючи кожного першого свою 
платню; партія „обміщанилась”, на вікнах зависли клітки 
з канарками, „обиватель знову пірнув в бакалейний сон 
старосвітського ґалантерійного життя”. Вчорашній „бунт, 
такий гострий, як бритва на горлі” заступила безпросвітна 
„федеративна” нуда, „мабуть прийшов кінець, з’їли сукині 
сини революцію” (Хвильовий, „На глухім шляху”).

Як відчула цей здвиг література на сов. Україні? Різно. 
О&ні прийняли нову буденщину, симулюючи свій порожній 
вже патос гамірливим тарахкотінням комуністичної фрази, 
.— таких була більшість. Другі, щиріші (і сильніші) відсах
нулися від дзеркала, піднесеного дійсністю, не приймаючи 
цих буднів, картаючи їх сатирою, або шукаючи нової під
стави для невигаслого ще революційного запалу, — це бу
ли „романтики”. Треті, нарешті, поволі відвертаються і від 
нового побуту, і від всякого, не лйш комуністичного пато- 
су, шукаючи рятунку в тихій пристані „чистої поезії”, — 
це „неоклясики”.

Перші — це Валєрян Поліщук, Тичина, і ціла хмара 
старих і нових ..попугчиків” комунізму. Це про них писав 
М. Рильський: ~ ‘
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...Тепер на місце квітки й соловейка 
Звитяжно стали криця та бетон.
Я згожуюсь, і Галя, і Зюлейка 
Давно набридли — і нудний шабльон...
Та чую небезпеку і з бетоном,
Що стане й він, а може й став шабльоном.

(„Чумаки”).
Патос української „совлітератури” поволі стає шабльо- 

новим, нещирим, штучним, вимушеним. Один з українських 
комуністичних критиків каже, що найголовнішою прикме
тою сучасної української поезії є — „фраза, що заступає 
безпосередній вплив почування” (Б. Тіверець, „Спад ліриз
му в сучасній українській ліриці”, „Черв. Шлях ч. МІ 1924). 
„Патос, часто-густо фальшивий, заступив місце колишньо
го ліричного підйому, захоплення, екстазу”. В парі з тим 
йде „брак динаміки”, а „багатомовність сучасників, їх над
мірна продукція віршів тай сама довжина творів викриває 
внутрішню їх порожність”. Відчувається „абсолютна неяс
ність настрою, почування, думки”. Правда, вони ще пишуть 
про „справу пролєтаріята”, його „тяжку долоню”, про „сві
товий пожар”, але колишній захйат перетворився в несмач
ну вульгаризацію, а „з вульгарною мовою перекупок (пи
ше критик) та з словами, що смердять вже здалека, не по
годити ліризму”. Певно, комуністична лірика ще існує, та 
до неї вдирається вже „спокій і втеча до епічности”, збіль
шення прозаїчного елементу, „неліричний тематизм”, що 
лежить „поза індивідуальними настроями і почуваннями 
поета”. В таких поемах, як В. Поліщука — „Ленін”, „Онан”, 
„Адіґейський співець”, або Тичини — „В космічному ор- 
хестрі”, „Сковорода”, '— не видно щирого переняття пред
метом. В них лише „свідоме... завдання писати про те, а не 
про інше, безвідносно до власного почування і настрою”. 
Гармонія між розумом та емоцією нарушена. Розумом, офі- 
ціяльно, прийняла молода поетицька генерація комуністич
ну науку, але серцем? Критик сумнівається в тім. На його 
погляд наш критик не „зрісся з колективом”, над ним не „до
мінує настрій колектива”, він чується відосібненим від ньо
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го; він не може „асимілюватися” з комуністичною доктри
ною, не може розплистися в ній”. Занепадає творчий па- 
тос в йогансена, В. Поліщука і Тичини, хоч на думку кри
тика, „вони і умом і серцем давно прийняли пролетарську 
ідеологію”. Що ж сказати про інших? В усіх них, в цілій 
сучасній ліриці першу ролю грає тема „постороння” поето
вому Я, мертва, що не зворушує ні автора, ні читачів.

Де причина тому? — Критик шукає її в тім, що „або 
всі українські лірики від 1920 року почали втрачати своє 
Я..., не мають власного настрою, а живуть тільки умом”, 
серцем далекі комуністичному захопленню, „або всі вони 
примушені писати не про себе, а про робітництво та селян
ство, на тему, задану пролєтаріятом”, або нарешті поясню
ється це явище тим, що „писати про інтереси пролєтарія- 
ТУ їм вигідніше..., бо на такі теми великий попит і платять 
за  них краще”... От,4 мовляв, мода така пішла, як за Шев
ченка була мода писати:

Про Парашу, радость нашу,
Султан, паркет, шпори!

„Штучний патос” на задану тему, „холодне міркуван
ня” або „іронія без тепла і жовчи” — ось що прийшло на 
зміну гарячо-червоному запалу революційної весни.

„Революційна лірика доживає свої дні”, як в Харкові, 
-так і в Києві — такий суворий присуд червоношляхівсько- 
го критика над своїми однодумцями. „Майстерство” ? -— але 
„для лірики одного майстерства мало. Треба огню, треба 
сили, треба глибини образу, а їх немає”. Є, як каже критик, 
тільки „бляшаний патос”, а „бляшаним патосом, який в 
значній мірі походить від браку захоплення, ворогів не пе
реконати і не зворушити мас”. Чекати від нього „нових до
сягнень”, значило б „одурювати себе”. Патос, створений 
жовтневою революцією, — стверджує „Черв. Шлях” — є 
мертвий, і зостанеться ним, „доки революція не ввійде в 
нашу кров і в нашу кість”. Автор вірить, що це незабаром 
станеться, ми ж занотовуємо признання, що досі не вдало
ся заїцітшти українській крові чужий їй ентузіязм. Нидіє
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і гине він на ворожім йому, несприятливім ґрунті україн
ської стихії.

Ще остріші голоси інших тогобічних критиків. „Роки 
революційних бур минули”, — пише один з них, — „громи 
вже одлунали і мирний дощ пішов”, а з ним „починається 
поволі демобілізація не тільки військових частин, але й 
людської психіки”, як в літературі, так і в життю; минули 
„запал, поетичність”, замість них прийшли „заспокоєність 
і прозовість” (М. Доленго: „Імпресіоністичний ліризм в, су
часній українській прозі”, „Черв. Шлях”).

Ось ми й прийшли до несподіваного висновку, а ра^ом 
і до другої течії серед активного українства, яка своїм спо
собом прагне виплутатися з суперечностей чужого йому 
укладу. Перша течія — назвім її „бляшаними революціо
нерами” — за всяку ціну тримається злинялого червоного 
прапора, вмовляючи в себе й в інших, що „колір його є 
червоний”. Але друга, про яку я тепер тут говорю, робить 
інакше. „Настрій колектива”, особливо пролетарського, 
вже цілком над нею не домінує. Люди цеї групи почувають 
себе окремою одиницею, що не зрослася з гуртом. Як і ба
гато з першаї групи, вони „сильні індивідуалістичні нату
ри, яким тяжко засимілюватися з сірою масою пролетарія- 
ту” (Тіверець). Але коли перші, насилуючи свою душу для 
догоди моди, видають дуже часто безвартні „аґітки”, — 
другі мають відвагу одверто зірвати з „шабльоном”, як 
Зеров, Филипович, т. зв. неоклясики.,. Коли перші надроб- 
ляють патетичною міною внутрішню пороженчу, — другі 
свідомо вирікаються всякого патосу. Це епікурейці, що за
вчасу серед комуністичної зими мріють про „пишне творче 
літо” реставрації. Віддаючи данину оточенню, вони ще спі
вають хвалу „кипучим міліонам”, які „йдуть, щоб світ вос
таннє розколоть на так і ні, на біле і червоне” (М. Риль
ський, „Крізь бурю і сніг” ), але волять, щоб боротьба між 
так і ні нарешті вже скінчилася; щоб можна було спочити 
або на однім, або на другім. Вони не розуміють, як то може 
бути, що на світі „завше з болем, смертним болем з’єднана 
любов”. В них теж б’ється серце, але „що більше серце б’єть-
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ся і горить, то більше, хоче в тиші відпочить”. Перед їх очи
ма все встає привабливий образ, як то „не один мудрець,, 
цар не один, забувши свій вінець, у сизий ранок вечером 
рожевим сидів з удками, водам кришталевим оддаючи свій 
наболілий сум і славу гірку і безсилля дум”. Це отже ідилія,, 
світогляд втоми зневіреного. Напружені нерви вимагають 
спокою, від тривог і непевности страшної епохи тікають 
вони в затишний закуток власної — мистецької фантазії* 
де людина смакує „самотний мед” еллінського моря.

Вони не довіряють пристрасті — стільки вона накоїла 
лиха! — а коли й не замикають очей на принаду гріха, то 
не такого, що хоче стати новою мораллю: вони приймають 
закон, бо чим міцніший він, тим солодший гріх ■— для епі
курейця, що прагне не розбивання скрижалів, лиш особис
тої насолоди...

Революційній епосі, з її рухом протиставляють вони 
культ рубенсівського здоров’я і клясичної зрівноважено
сте. Пуританські приписи партійної етики для них за тира
нічні, за однобокі, за вузькі, як для їх поезії за нудний те
матизм офіціяльної літератури. По епохах емоціональних 
(якими все є революції) завше приходять епохи інтелєкту- 
алістичні; пророками такої епохи і хочуть стати неокляси- 
ки. Епікурейство — стара філософія, „загальне місце”, і 
тому власне, що лише вишуканою формою можна стерти 
з „загальників” печать буденности, — поклали неоклясики 
особливу вагу н& форму, старанно відважену в ритмі, що 
заспокоює, мов в колисці дитину, дрібничково допасовану 
в кольористиці, рафіновану в слові.. Відблиск їх цілого сві
тогляду...

Лиш несправедливо бачуть противники неоклясиків в 
них поворот до „просвітянства” ; мовляв, нічого там нема, 
опріч вже переспіваних „тремтіння зір”, „човнів” та „ко
хання”, опріч „інтелігентського квиління” та „вічно люд
ської абстракції” („Більшовик” 17. VIII. 1925). Є між ними 
і „просвітянщиною” велика різниця! В поетів „ночей і очей” 
передреволюційної доби не було того скрайного індивіду
алізму, що в їх мнимих наслідників нашої доби. Неокляся-
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ки байдужо переходили до порядку дня над „сеціяльною 
справедливістю” в імя самовистарчальної одиниці, а їх іди
лія не була ідилією соціялістичного царства на землі, лише 
ідилією Люкуля або Петронія в поезії. В кожнім разі, їх не 
можна було повести до колективного гопака жадною му
зикою...

Ті, кого я назвав „бляшаними революціонерами” в ча
си упадку воєнного комунізму, захриплим голосом горлали 
„Інтернаціонал”, не зважаючи, як смішно він звучав в „сов- 
бурівській” республиці. В них революційність виродилася 
в звичайне російське „озорство” : це нащадки тих — як го
ворив Б. Маркевич, „чурбанов безпардонних, для которих 
что друг другу в харю, что в Сикстинскую Мадонну харк
нуть — все єдинственно”. Але й другі — неоклясики — теж 
не можуть пристосуватися до епохи. Коли довкола попелі
ють ще згарища руїн — хочуть вони танцювати там мену- 
ета. Тай одні, й другі свідчать про те, що дух епохи, яка 
створила в нас психіку Жовтня, заламується. Демобіліза
ція революційного духа іде на цілому фронті, лише що в 
різних гуртах приймає вона різні форми. А навкола одних 
і других крутиться зграя сателітів. „Ширший загал захоп
люється т. зв. тарзановщиною”,, повстає література „для 
присолодження життя нової буржуазії” („Література, На
ука, Мистецтво” ч. 16, 1924). Поруч з тим іде „безпардонна 
свистопляска” бездарностей, що примазалися до комуніз
му „задля лакомства нещасного” („Культура і Побут” 
3. IV. 1925), ворушаться „русотяпи”, а дальше, стіною ру
шає „жовтоблакитний бандитизм” в літературі. З сумом 
стверджують червоні, що його покликали до життя „від
сутність пролетарської традиції в старій українській літе
ратурі, існування низки дрібнобуржуазних літературних 
угруповань та сильна позначеиість на попередній україа- 
ській'літературі селянської ідеольоґії” („Культура і Побут”,
1. II. 1925). „Плуг” стає в опозицію до „Гарту”, народжуєть
ся „буржуазна Шпенґлєрівщина”, якісь „Ланки”... „в повіт
рі запахло „боями”... Ми підійшли до моменту пробудження
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громадської цктивности в нових шарах суспільності!”, не 
пролетарських („Культура і Побут” ч. 9 1925).

І серед цеї метушні, всеж таки чи не найцікавіші голоси 
-— романтиків. Не тих, чий запал обернувся в порожньо- 
галасливу „агітку”. Не єремітів неоклясицизму, засадничих 
ворогів всякого ентузіязму, лише тих, які з вогнем давного 
запалу в серці, силукуються знайти для нього замість ста
рої, нову точку опертя. Провід серед них вели Сосюра, Під- 
могильний, а передовсім М. Хвильовий.

Це ті, яким найболючіше ударив у голову „хміль рево- . 
люції”, які найміцніше упилися отруею з „буйних мрій”. І 
тому, ніхто, як, вони, не відчув так боляче повороту колеса 
фортуни.. Полюбили вони „ясно і буйно” большевицьку 
Україну, але вони не були, як інші, спершу комуністи, а то
ді вже революціонери. Вони були спершу революціонери, 
а тоді вже комуністи. Перші могли забути про революцію 
для комуністичних „буднів”, вони — прокляли ці будні в 
ім’я революції! До неї пхнула їх не любов до доктрини, ли
ше скорше „чад вина”, чар бунту, що палив їм кров.

Хвильовий прийняв комунізм. Для нього філістерство
— поняття формальне, філістром може бути царський „чи
новник” так само, як большевицький діяч, всякий, хто ста
вить ціль понад стремління, вигоду понад боротьбу. І тому 
він картає комуністичних Тредяковських, що грозять зато
пити своєю служальчою бездарністю літературу; картає 
убійчою сатирою совєтські будні, і — сам собі не звіряю- 
чися — шукає для свого не остиглого запалу нового неві
домого „бога”, незнаного офіціяльному Пантеонові.

йому „сіро” в новім окруженню. Все і— дим. Колись 
яскравий огонь революції, „млявим світлом” освічує темну 
країну. „Пішла глибока осінь по сірих заулках республіки”, 
від якої люди стріляються або трояться. „Треба піти геть
— і не має сил піти геть”. Замість його колишньої богині, 
з’являється йому в сні огидливий „пацюк” і тоді йому „зу
пиняються мислі” і ćT ae перед ним „якась настирлива пляма, 
що може довести до божевілля” („Слово”).

Інші знаходили вихід в „агітках”, киваючи пальцем в
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чоботі „згнилій Европі”, відгрожуючись току міщанину, 
якого самі знов покликали в себе до життя; Як Вал. Полі
щук, грозилися, що „безмозглі голови дворян і крамарів... 
на смалець перетоплять і чоботи намажуть”. Але Хвильо
вий не хоче здобутися навіть на таку „агітку”, якою в суті 
річі є кінець „Мертвих душ” Гоголя (з чеснотливими Кос- 
тонжоглами). Але за те, в деякім відношенню, його траге
дія сильно нагадує трагедію Гоголя. Як тамтого відвідує 
його примара божевілля. Обидвох шарпали гризучі сумні
ви, даремно шукали синтези свого чуття з наукою зі Сходу, 
виливаючи своє огірчення в сатирі. Обидва тужили за суво
рими чеснотами Середніх віків. Обидва писали про своє 
роздвоєне Я-

Він без застережень пішов за „вітром зі Сходу”, і ві
рив, „що воскресне велике слово — Че-ка! Тоді воскресне 
і бірюзовий поток людського надхнення і степова тривога... 
А зараз дощ і болить серце”. Він любив той Схід, бо звідтіля 
„ішла мятежна епоха... Ішла духмяна романтика і нечутно 
ходили в борах тіні середньовічних лицарів. Бігли вітри зі 
Сходу, сторожкі й тривожні. І тоді в аулах моєї голубої 
Савої стояв гул”... Як про перші сходини з нареченою, зга
дує він про цю страшну епоху, але... він вже сумнівається, 
чи повториться цей мохмент острого щастя: „але ніколи вже 
не повториться народженню твоєї мятежної нареченої — 
шепоче в нім щось — тільки один раз! Тільки один раз!” 
(„Слово”).

Він ще кличе: „Дивіться на Схід!”, та зараз додає: „Цей 
трагічний поклик можливо не знайде відгомону. Його не 
зрозуміють. Одні побачать в нім рупор Івана Калити, другі
— заклик до дикої азіятчини”... Хоч він і чекає відтіля Ме
сію, „і предтечею йому буде Аттіла”, що „пройде огнем і 
мечем мятежною грозою по ланах Европи”. Цей Месія вря
тує і його край, а не „дерев’яно-калуцькі Машутки”, ані „го- 
паківсько-шароварівська ненька” („Санатор. Зона”). Та за 
тим агресивним „кредо” не чути віри, що рушає горами. Є 
жадоба віри, але віри нема. Це Торквемада з його потребою 
прозелітизму, але з скептичним розумом Вольтера. (Тоді
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він прийшов до переконання, що в нім два Я). Він ще „без
умно любить город”, але „не так, як інші”. Він „фантаст” 
і любить його за те, що в його широких улицях — в заграві 
горожанської війни — воскресла поезія конквістадорів ча
сів Лепанта і Сервантеса. Але ця „романтика”, м о б  пісня від
шуміла, а за нею виринає забуте: „як співають наші дівча
та біля шведських могил”, або „кармазинові дзвони з глу
хого заріччя”, чи „японські ліхтарики (коли гоголівський 
ярмарок) біля прозоро-фантастичних ліденців (коники), що 
я вже їх ніколи, ніколи не побачу на базарі”... Чи не здаєть
ся йому тоді, що над всіми тими „кармазиновими дзвона
ми” і „дівчатами”, над усім, з чим зжилося і злюбилося йо
го серце, замість Месії зі Сходу розсілася власне „дерев’я- 
но-калуцька Машутка”, гидка, некультурна й брудна?. Чи 
не боліє він тоді, що не вдалося піднести тривожний і неви
разний гул в аулах його голубої Савої — до свідомого па- 
тосу великих націй; до патосу, яким би як Сходом або Ес- 
ланією могло захопитися його серце фантаста? Тоді певно 
й роздвоюється його Я, а з уст готово зірватися проклят
тя на Пантеонських богів. Але він не профанує свого почу
вання голосними скаргами, він клянеться, „що я ніколи не 
розкажу, що робиться в моїй душі”, що не оповість про 
свої „неможливі муки”. Тоді він молиться, щоб „Божень- 
ка” зробив його генієм, бо і як же ж інакше зілдяти в синте
зу його роздвоєне Я, його чуття й розум? Як змусити бун
тівниче серЦе увірити в надщерблену правду „екс орієнте”, 
або перетворити „кармазиновий дзвін” його „надзвичайної 
чумацької країни” — в великий і потужний дзвін алярму?
Як заступити провінціяльний патос „гопаківсько-шаровар- 
ницької неньки” у всеобіймаючий патос сильних рас, що 
творять епохи в життю людства?

Той самий мотив і в інших його творах: — „Велике 
промислове місто, велике, але не величне: забуло своє сло
божанське народження, забуло слобожанські полки...” 
(„Редактор Карк”). Він з головою пірнув в романтику ве
ликого міста, але воно не є величне, бо виреклося рідного 
ґрунту, на якім повстало; і тому безсило блукає його дум

102



ка між яскравою феєрією чужого і димом від рідної стрі
хи. Він загіпнотизований „московською силою, велитенсь- 
кою, фатальною”, але сумнів огортає його на згадку, що 
„нема тут вишневих садів і нема тут лунких дівочих тті’сень”. 
Та що почати й з тими піснями, коли лема в них „північної 
жорстокости” ? І тоді хоче він знищити і „революцію”, і 
„автокефалію”, щоб лишився лиш дим, хаос, з якого мож
на ліпити на ново. Тоді, питається редактор Карк: — „Не
вже я зайвий чоловік тому, що люблю безумно Україну?”

На те саме роздвоєння хорує Сосюра, що залишив рід
ну Наталку Полтавку для чужого урбанізму. І його манить 
романтика міста, але й лякає те, в що вона тепер оберну
лася. Тоді йому хочеться „об мури битись головою, розби
вать печаль свою об них”. ,,Я не знаю, хто кого морочить — 
вибухає він — але я б нагана знову взяв, і стріляв би в кож
ні жирні очі, в кожну шляпку і в манто стріляв”... В такі 
хвилини йому чуються „огненні крики в повітрі”, ввижа
ються „ніч і місто”, приходять згадки, йому „хочеться хо
дити з одрізаною головою Дайте на руках і слухати про лю
бов до Беатріче”, — сплямлену чужими руками...

На ту саму недугу терпить Головко. „Вітер зі сходу” 
теж прошумів йому в уха. „Ми й самі це знаємо — каже 
один його герой на ту науку (колективізму), що йде до 

v нього зі сходу — але робимо інакше! Потому собственность 
кождому з нас в печінки в’їлась. Гуртове чортове — це ж наш 
мужичок сказав. І хоч ти розпинайся, а він одне: хай воно 
з  нас у десятеро менше родить, але зате я сам собі, коли 
схотів — роблю. Як схотів, так і роблю... Ми наче той п’я
ниця: і знає, що шкода йому від горілки,, а п’є... Так, так — 
і знаємо, а тільки не хочемо” (О. Головко „Можу”).

Суперечність між двома правдами — одною прийня
тою інтелектом, та відкиненою чуттям, і другою, засвоєною 
чуттям та неприйнятою розумом, схоплено тут драстично; 
конкретніше, як у Хвильового. Конфлікт між чужим „знаю” 
і своїм „хочу”. Правда, в цім „знаю” скристалізована фана
тична думка і дикий розгін, що заражає, але розгін чужого 
■ентузіязму. В парі з ним іде лише „неясність настрою”,
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„брак захоплення”, „непереконуючий патос”, що не ввійшов 
у кров.

Тисячу разів дурячи себе, могли вони гукати,-— „ди
віться на Схід” ! — як Хвильовий. Або як Гоголь — „Мос
ква — моя родина” !, але їх кров і кости проти того бунту- 
валися. І тоді вони раптом бачили, що „дихає нам від Ро
сії не щирим рідним привітом братів, лиш якоюсь зимною, 
засипаною фуґою почтовою станцією”, тоді „Росія в мене 
в голові розсіювалася і розліталася” (Гоголь), або оберта
лася в потворну змору, що душила в сні (Хвильовий). А в 
обох викликало це потяг до чужої (середновічної) або до 
своєї романтики, до залізних епох, коли людські душі не 
знали дисгармонії між вірою і писаною правдою. Не вміли 
вони ще свідомо летіти до тих далеких часів, коли в укра
їнських борах блукали не „тіні середновічних лицарів”, а 
самі лицарі, Тараси Бульби, Мономахи, Ігорі.. Коли не ніж
но-блакитно дріжала перелякана громами революції укра
їнська „голуба Савоя”, а червленою барвою „Слова о пол
ку Ігореві”, барвою націй володарів, коли нація не потребу
вала шукати мудрости в східних Атіл, лише протиставля
ла їм успішнб своїх. Вірні свому чужому „знаю”, вони вже 
несвідомо шукають такого, щоб було допасоване до їх 
„хочу”, шукають за новим руслом для свого патосу...

Хто, яка з тих течій має будуччину? Здалека від місця 
боротьби між ними, тяжко сказати це. Одне лиш можна 
твердити з певністю: „неоклясики” — вже з засади не по
ведуть за собою загалу: odi profanum vulgus їх засада, хоч 
■— знов данина часу! — вони цього й вшіираються. А нена
висть юрби в них — не погорда володаря, а відраза естета. 
Чи на довго затримають провід „бляшані революціонери” ?
Алеж власні критики співають їм вже вічну пам’ять. Вони 
своє відспівали, нових мелодій не знають, зрештою три
маються тільки чужою силою. Та проте передчасним було б 
гадати, що „романтики” перейдуть дЬ табору національної 
революції, в ній знайдуть підложжя для свого патосу, по
збавленого вже змісту. Може того довершить аж нове по
коління, що зуміє дощенту зліквідувати етнографічний про-
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вінціялізм, а з другої сторони розп’ясти на віки розбійни
ка зі Сходу, не прощаючи йому навіть на хресті... В кожнім 
разі майбутнє не може належати тим, що ставлять на карту 
чужого ентузіязму, ані тим, що вирікаються всякого, лише 
тим, які будуть горіти своїм ентузіязмом, шукаючи для ньо
го своєї об’єктивації. Не ті, які тікають в рідні „аули” від 
світа і гамору, не ті, що застромлюють над солом’яною стрі
хою чудернацьку червону ганчірку, лиш ті, що захочуть на
ціональний прапор піднести до висоти історичного^ чинни
ка.

Але чи можна в нас говорити дійсно про свій прапор? 
Чи не мають рації червоні, що національна Україна ціла по
тонула в багні „просвітянщини” ? Ні! Революція (не зі Схо
ду, а своя власна) зробила чудо. Наша „голубая Савоя” 
стала зовсім вже не така голуба. Ось що пише про неї ком
петентний свідок, один з тих, що прийшли „зі Сходу” за
войовувати її: „Ми проминали мовчазні країни (гонячи по
встанців). Переяслав, Канів, Тараща, Золотоноша, фабри
ки бандитизму, кінь, на якому щойно виступав Зелений, — 
а*тут ніхто нічого не знав. Тут усі були більш невинні, ніж 
недоношене немовля і менш повідомлені ніж пень у лісі! 
Зелений? — за такого зовсім не чули. Банди? Таких ніколи 
не бувало. Вони нічого не розуміли, нічого не бачили, ні 
про що не чули. Тупий вираз обличчя, блукаючий погляд, 
лукава, бистра мов блискавиця усмішка. Ріж на шматки — 
нічого не виріжеш... Темний ліс селянства, патлаті селян
ські джунглі, ось арена наших змагань на швидкість. Чор- 
нозехМ обступив нас, обійшов з усіх боків, ми ув’язали в 
густому, селянському Грунті. Довкола ■— сумирний вишне
вий рай, пейзанська добродушність, тиша і сон посеред бі
лих хаток, дівчата за тином, воли біля риплячих журавлів.
Все те був один маскарад — та й тільки. Поза лаштунками 
ховалося щось таке, що мало скидалося на селянську іди
лію. Ховзке тіло бандитизму — ось що звивалося за лаш
тунками малоросійської опери. Обріз та ручна граната хо
валися під спідницею української красуні... За селянською 
гостинністю почувалася жадоба помсти і заграва пожежі!”
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(Є. Бражньов „Зелений шум”, Красная Новь чч. 24-25, 1924). 
р. дит. з Нов. Укр. V 1925).

Правда, як мало нагадує цей новий дух українських 
•степів, сперечаючйся з „вітром зі Сходу” — ідилію Натал
ки Полтавки! Це.ґрунт, на якім є де розвинутися дійсному 
патосу, де може з’явитися не лиш Зелений і Тарас Бульба, 
а  й ті конквістадори, що закладають нрві держави.

Підстава для національного патосу в нашій пробудже
ній стихії є, є і той патос, але він ледви пориває з чужим 
змістом, і тому оправдані сумніви: чи ж та ідея, що одушев- 
ляє тепер наддніпрянську літературу, може привести до 
чогось позитивного? Ні, їх ідея, чужа і нам ворожа ідея — 
напевуо того не зробить. Сам запал не поможе. От як це 
чудово сказав Барес: „Що таке ентузіязм, який лишається 
фантазією осібняка? — Що таке лад, якого не оживляє ні
який ентузіязм?” — Тому то ентузіязм тих, що ждуть Месії 
не з України, а зі Сходу, завше лишиться фантазією оди
ниць. Але так само й лад, якого не оживляє ніякий ентузі
азм — ніякий патос — завше лишиться ладом чумацької 
провінції, засудженим на повільну смерть.

Як Гоголь звихнувся, ентузіязмуючися „Москвою — 
моєю родиною”, так звихнуться й інші, що захоплюються 
чужими Атіллями. Творчим був Гоголь лише в. своїй сатирі 
чужого (не в його ідеалізації) і в ро.мантизованню рідного.
Цеї романтики бракує й нам. Не романтики зір і місяця, а 
потужної, суворої романтики завойовників, відважної і 
сильної, як ті роки, що ми перейшли. Романтики, яка з своєї 
ідеології зробила б осередок, сліпучий центр, до якого гор
нулися б ті, які тікають під чужу звізду від своїх оперетко
вих і сонних „аулів”. Не вкладаю певного соціяльного зміс
ту в ту романтику. Абстрагую тут від нього. Неслушно при
писують мені з ворожого табору селянський (хочбй й „бан
дитський”) ідеалізм, ворожість до міста. Розумію поезію 
міста і гадаю, що національній екс-панзії не можна припи
сувати певних шляхів. Але вважаю, що наша міська Аме
рика повинна бути не чужа, але своя, так само виросла з 
традицій старої Слобожанщини, як американські хмародери
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виросли з традицій і духа pilgrim fathers. Аж тоді стане 
місто (і його ідеологія) не тільки велике, але й величне. 
Тоді з’являться в нас і співці нової ідеології, своїУітманй 
і Сендборґи, з повним і сильним, не роздвоєним Я.

Але для цього нам треба в наш „вишневий рай” і в на
шу „малоросійську оперу” вдихнути нову свою традиційну 
історичну, жорстоку правду, яку вдихнув в неї героїчний 
період славної боротьби з большевизмом; яка б могла по
ставити чоло правді чужій з одної сторони, іхтіозаврам ет
нографізму — з другої. Це буде наша романтика, лиш тре
ба, щоби переміг в ній свій, не чужий зміст. В своїм Ех огі- 
ente lux присвяченім бунтівничому націоналістичному Пра
вобережжю, пише Хвильовий: „Ми захлинули простір, і
подих вітру (зі Сходу вітру) погладив нам долоні. А вам?
— Ах, бризни кров, бо ми е ви із іншим змістом!” Тон в 
обох романтиках, в націоналістичнім Києві і в комуністич
нім Харкові — один, і з обох них бризкає кров. Ходить про 
з'міст. А цей зміст, зміст комуністичного Харкова, вже роз
кладається на наших очах, в нім видихається патос, родять
ся сумніви, що його точать мов шашель дерево. Видиха? 
ється патос через те, що не має власного підложжя. Голов
ною справою тепер на Україні є вбити в наших душах з од
ної сторони просвітянщину (як вона себе не називала б), 
з другої —: ідеологію східного месіянізму; надати „жовто- 
блакитній” ідеології сили, фанатизму і жорстокосте, яка 
забезпечила б їй перемогу над іншими і — дезертирів з там- 
того боку.

Це неможливе? Мусить бути можливе. Цісарська Фран
ція вміла п’ятнадцять років надихати своєю ідеєю годова
ний ґільотинованими оргіями патос якобінства, лишивши 
по собі легенду, що стрясла Европою. Большевикам вда
лося иадхнути своєю ідеєю вихований царями російсько- 
державницький , завойовницький патос.

„Не з вівці виховав собі свого найліпшого пр>иятеля 
чоловік, лише з вовка”, — каже Шопенгавер. А цій „вовчій” 
стихії треба лиш надати зміст.

Що тепер панує на Україні під видом комуністичних
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настроїв, це лише псевдоморфоза. Що є псевдоморфоза? 
Коли кристалі або аморфні мінеральні тіла, не будучи самі 
кристалями, прибирають невластиві їх species кристалевГ 
форми іншого мінерала. Подібний процес власне відбува
ється на Україні. Але настав час, аби дух нації прийняв 
власну форму, відкинувши невластиву чужу. В національ
нім життю такі псевдоморфози несуть лиш катастрофи Г 
заник національної творчости на всіх ділянках життя. В нас 
досі ще „знають” те, чого не хочуть, і не „знають” того, чого 
„хочуть”. Наша національна ідеологія трошки знає, але ма
ло хоче. Цього „хочу” і бракує їй.

Коли наше „хочу” остаточно позбудеться сентимен
тальної шкаралупи минулого, і чужого, накинутого їй на
сильно, або невільничо засвоєного; коли в огні нової жор
стокої правди спопеліють чужі доктрини і власна нікчем
ність, аж тоді можна буде говорити про той патос, що від
родить і нашу літературу і нашу націю.
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ПОЕТ ІДИЛІЇ І „ЧОРНОЇ ЛЖИ”
(М. Рильський)

Тичина і Сосюра майже відразу перейшли в табор одо- 
писців московського колоніалізму на Україні. Неоклясики 
деякі тільки згодом. Прагнули шукати виходу для поетич
ної творчости в затишній затоці „чистої поезії”.

Не все удавалося це їм під немружним оком московських 
псарів від літератури. Так і М. Рильський, пручаючись, та
ки зійшов на манівці звеличників червоної звізди.

Чому я зупиняюсь на М. Рильськім? Бо він є відстра- 
шаючий приклад того, на що може звестися непересічний 
талант, який творить в рамцях і в напрямку, приписаним 
московськими „фельдфе'блями-Вольтерами”, як казав про 
них, здається (в „Горе от ума” Грибоєдова) полковник 
Скалозуб: я вам фельдфебеля в Вольтери дам; он в три ше
ренги вас построит, а пикните, — так мигом успокоит.

На прикладі Рильського бачимо, до яких звихнень мо; 
жуть оті „фельдфеблі-Вольтери” довести поетичну твор
чість, зробивши з неї поезію, хоч ніби то національну сло
вом, та зовсім чужо-національну — духом.

Яка є внутрішня, йому притаманна, не накинута ззовні, 
суть поезії Рильського? Тоді як поети „вістниківці” були 
поетами непідробленого патосу, горіння, героїчного на- 
пняття духа, Рильський є поет душевного відпруження, іди
лії. Ідилія — це нахил до безжурного, пасторального, рус- 
тикального життя (чи животіння), здаля від гамору бороть
би за великі ідеали, здаля від трагічних конфліктів. їх щас
тя — це щастя загумінку, щастя буднів з дрібними особис
тими приємностями або такими ж дрібними халепами. Ма
буть основником цього жанру в письменстві був еллінський 
поет Теокрит, автор „буколік”. Слідом за ним (лише час
тинно) ішов, в своїх „Еклоґах”, Вірґілій. Популярним стаб 
цей жанр в Зах. Европі, під назвою „пастушої поезії” перед 
французькою революцією 1789 р. В своїй основі був це' ес- 
капизм, втома життям і втеча від нього. Ось до такого іди
лічного жанру тягло, всею душею й М. Рильського.
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Коли розгорнемо книжку його ідилічних поезій, лас 
вразять; прекрасний ритм, вишукані рими, безпосередність, 
невимушеність вислову. Це перше вражіння. Дальше ваше 
захоплення вже не буде таке сильне. Згодом ці поезії вже 
почнуть вас нудити одноманітністю настроїв і кволістю 
ідеї, і вірш не виглядає вже таким пливким. Аж нарешті з 
розчаровання.м відкладете на бік книжку... Від поезії Риль
ського відійдете тоді, як Гоголь відходив від мармелядно- 
солодкого Манилова, яким був захопився одразу.

Паринаючи з насолодою в образах і сценах своїх буко
лік, поет вже підозріло оглядається на боки, чи пильне око 
московського фельдфебля від літератури не уздрить „бур
жуазного ухилу” в тім, що є в його віршах, або в тім, чого 
там нема, хоч, на думку фельдфебля, й повинно було бути. 
І тоді поет вибачається за свою ідилію...

Рильський звірюється, що є він „співець рибалок, меду 
й Навзикаї”. В 1920 р. ще віршує про „синю далечінь”, мріє 
про „співучий Ланґедок”, венецькі води, про мармур сходів 
і колон Еллади, де кожний камінь є вічним слідом безсмерт
них літ, і протиставляє цьому бруд, самогон, большевиць- 
ку дійсність, від якої тікає в царство поетичних мрій.

Черкав, як Хома Брут, круг себе коло з своїми святими 
Музами і думав, що не уздрить його за тим чарівним колом 
большевицька відьма, що, клацаючи зубами, бродила обік. 
Та мимохіть почав зиркати на неї: чи бачить що він робить 
чи ні? Ось згадує поезію чумацького життя колись... „П’ян
ке повітря, що плило кругом”, скрипіння маж, „степів мо
гутній запах”,; „весни животворящий дух”, який, сповня 
„серце вином ясної мрії”... Є і про те, як, голосом смутним 
складав чумак пісні своїй коханій, що „линули, стелилися 
як дим”... І — зараз же вибачається перед літературними 
совєтськими „держимордами” :

Ця мила казка може й не для вас,
Творці бетону — надто вже наївна 
Звичайно, це не Скрябінський екстаз,
Попростому це дудка примітивна,
А я люблю, як у вечірній час 
Сопілка заспіває переливна.
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Мовляв: сам знаю, що не хохлацькій -сопілці рівнятися 
з „старшебратною” музою, але даруйте вже мені, провін- 
ціялові!

І мимоволі згадуються Шевченкові вірші на чумацькі 
теми: скільки в них поваги, трагізму й ,гордосте національ
ної! У Рильського ж вибачання за те,'що взагалі посмів пе
ребирати струни української „наївної” ліри, коли довкола 
потужно гудуть єрихонські суріми Кремля.

Ось поема „Любов” — знов — ідилія. То була, ідилія 
природи, тут — ідилія любощів:

Повітря млосне і п’янке 
Ущерть напоєне жагою...
Ліщини затінок дзвінкий,
Роси мигтіння променисті...

І — „милий Київ”. Милий Київ! Яке це характеристич
не для солодко-нудкого повітря поетичних ідилій! Особли
во коли порівняти його з епітетами, що прикладає до того- 
ж нашого вічного міста Олена Теліга, в поезії на ту саму 
тему, любовного пережиття, п’ятнадцятилітнього підлітка:
— іскри від багаття, припадкова зустріч, „полум’ям їдким 
заслало очі”, чиєсь „в іскрах і в огні обличчя”. Хтось „всю 
мужність світу”, її „таємну міць, хмільнішу від вина” вій
нув їй „на уста і оч'і” — „ще не любов, передчуття любови”. 
І — як і у Рильського — Київ, але не „милий Київ”; розмрі
яного „Schoengeista” — а „в боях ранений, трагічний Ки
їв”, що „за лісами неспокійно спить”. Не місто „милих” 
бульварчиків і садків, а столиця нації в вогні боротьби І 
мук. У Рильського ж Київ це „тополі, юнаки, жінки”, і — 
„серце тане, як тануть воскові свічки”... Яке це, в порівнян
ні з „Grand Stil”-eM О. Теліги, — нездарне, дрібне, бабське,, 
сентиментальне!

А за тим, як у більшосте ідилістів — ідилія їх любощів, 
викликає на сцену й кулінарну ідилію. То було „для душі”,, 
а тепер для шлунку:

Парує чай, шипить смажене,
Карафка хилиться жива...
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Київ — як його бачить плебейськими очима учасник 
якогось „народного гуляння” на Дніпрі. І знову — згадка 
„весна” солодкого кохання з дружиною колись і той самий 
рефрен:

Ти на пухких грядках 
Вирощувала цибульки тульпанів.

Там де є ідилія природи чи сексуальних втіх філістера 
міщанина, зараз є й казанок, карафка і цибулька. Під тим 
оглядом всі філістри, в літературі однакові. У Рильського 
кохання і карафка, у Волиняка — „монументальні коліна” 
Дульцинеї de Merefa, і — „графинчик”, у Самчука в „Ості”
— цілий гимн на честь черевоугодства і жуючих щелепів. 
Щоб вповні оцінити душу цього літературного міщанства 
треба не забувати, в яку добу компонували вони свої іди
лії... Все таки їх перевищує, і більш заслуговує на проба
чення їх гоголівський прототип, який одною рукою обій
мав дебелу Солоху, а в другій тримав вареника.

Вудилище, гачок і хробак на нім — теж предмет пое
тичного надхнення поета. Звіряється при тім що:

...й інші пристрасти не раз мене ловили;
Довгенько з мене був завзятий садівник.

Вудка, цибулька, тюльпани, милі часи кохання в „ми
слім Києві” — ось ті дрібні „пристрасті”, які ловили і зло
вили душу Рильського. Є літературний жанр — „поезія в 
прозі”, читаючи ж Рильського, переконуєшся, що буває 
ще й проза в поезії. Інші, не дрібні пристрасті, були йому 
чужі. Радо згадує, учителя-історика лише за те, що той 
„любив метеликів ловити”. Коли ж оповідав про револю
ції і війни, — то наш поет — „на лекціях куняв”. Все мерех
тів йому в думках — „рожевий, голубий, зеленокудрий 
став”, і взагалі — „на землі нема нічого, що'б зрівнять із 
найсолодшим тим” роскошуванням в ідилічнім, рослиннім 
півсні, де верби, став, де „квітень пишну чашу розплескав”, 
де „по воді перебіга павук”... Там хотів би жити „новітнім 
Діогеном”, з лещами й карасями.
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Коли б ми уявили собі, що нечиста сила відірвала го- 
голівського Пацюка від його вареників, або пана Шпоньку 
витягла з його перини, і з їх віку — перенесла в нашу до
бу й поставила на бочку — промовляти на честь больше- 
вицької революції, „папи Сталіна” і „незабутнього Ільїча”,
— то уявимо собі те, що сталося з Рильським, якого, цьо
го „новітнього Діогена”, нечиста сила витягла його з боч
ки й поставила на большевицьку бочку, щоб бути „орате- 
лем” отої „великої жовтневої”...

Показалося, не можна було стати співцем буколік — 
„у наші дні грізні, у наше врем’я люте”, не для невтральниХ 
такі часи. Чи голос власної совісти, чи чиясь рука з револь
вером з’являється тоді над сонним мрійником з грізним пи
танням: „як віруєш? Де твій бог? З нами, чи проти нас?”. 
Нераз питався сам себе:

Чому в ці дні, коли маліє обрій...
Не мрію я про ті моря багряні... 
й н е  рвусь у таємничі мандри?..
Ах може я і так оджив-J не живши,
Нехай летять у далечінь щасливші, .
А я собі, кінчаючи свій круг,
Втечу од бур вогнів і заверюх 
У край, де друзі за вудками стежать 
І до письменських течій не належать —

цебто до жадних „te4ift”, ні до правих, ні до лівих. Бути 
невтральним, без догми — позиція, яку так захвалюють 
втомленим малоросам Шерех, Самчук і Волиняк.

Та втекти не вдалося. Не вдалося перехитрити, москов
ського „фельдфебля-Вольтера”.

І Рильський поволі пішов манівцями, які привели йо
го (як і Тичину, і Сосюру, і Карманського) в табір звелич- 
ників Нечистого. Тоді, може, пригадав він собі відповідь 
московського генерала, на питання: як взявся він за фах, 
що йому зовсім був незнаний? — Генерал відповів: „прй-1 
кажуть — акушером буду” ! Таким „акушером” революції 
в поезії і став згодом М. Рильський, став примусово бояном
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доби „бурі і вогнів” — тільки не по стороні своєї нації.
Перш огорнув його страх — чи догодить своєю ліри

кою начальству. Боїться чергових критиків:

Той класицизмом очі коле,
А той рибальством допіка.

Біда тай годі!
Такий уже для нас закон,
Що кожен, як дрібненький злодій 
Знай, оглядається кругом.

Інакше сказати пізнав на власній особі старий, неписаний 
закон, який — ще з часів царату, наказував кожному під
даному імперії — „ежесекундно неукоснительно трепетать”, 
за виразом Салтикова-Щедрина. Намагається писати під 
марксизм, хоч і тяжко то йому йде:

„ніяк не можу про турбини,
Триби та паси хоч убий!

Як йому писати, про „крицю та бетон”, коли мріє про „квіт
ку й соловейка” ? Удає, що „вірить в творчий дух реторт”, 
в матерію і в техніку, але знає, що

людську мисль і почуття орлине 
Ніхто й ніщо не викине за борт...
Гомункулом не замінить людини.

І всеж — партію не обдурить! її „директиви” це не був 
жарт. А вона зажадала змотати вудки, сховати сопілку і взя
ти в руку червону балалайку, і бренькати про „щасливу Ук
раїну” під Сталіном. Максим Рильський таки мусів вилізти 
на бочку.

Став співцем — „нової, щасливої України”, зовсім „бла- 
гонадьожної”, яка в нічім не колола ока завойовника. Ніби 
славив те саме, що й перш: „землі своєї зелень та блакить”, 
де „стрибають, циркають, квокчуть між кушами дрозди”, 
де „шовкова рунь трави”, „повітря тихий мед” і пр., — от 
така собі провінція, „где все о'бильем дьішет”...

Є це, правда, й країна Шевченка, але його Рильський
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вже деградує до „кріпацького поета”, поета не нації, а од
ної її кляси. А дальше гимн „рабоче-крестьянской” Укра
їни. Крім Шевченка, її представляють:

...дядько мій Кузьма, і Каленюк Демко 
І славний у віках безвісний воїн скромний,
І той, хто воскресив поля і сінокос,
І той, що до життя вертає шахти й домни.

Замість павучків, хробачків, лещів і солов’їв, з’явили
ся і люди, народ. Отже, Україна це тепер народ поетів, не
відомих вояків, гречкосіїв і робітників, готових завше гра
ти, воропати, співати і лляти піт і кров... За кого? За що?

Не відомо. Нація без голови, нарід без свого проводу, 
„безвісний” нарід. Такою є ідилічна Україна Рильського 
тепер.

Але історії не можна було перекреслити. Україна була 
давніше, стала знов і за Рильського, не „безвісним” наро
дом „скромних” гречкосіїв і кріпаків. Була вона нацією ме- 
ченосців, що в ім’я свободи країни „рубали мечем голови 
з плечей” займанців. Історії не можна ж перекреслити!

Певно, але від своїх панів навчився Рильський її — 
фальшувати. Не можна оминути Хмельницького? нехай! 
То Рильський так описує Хмельниччину: „земля шумить, 
гуде, під хло'пськими ногами”... Цілком так, як її представ
ляють в своїх ніби-то романах П. Феденко і Ю. Косач. Чо
му під хлопськими, а не під козацькими? Та ж гетьман Бог
дан був „Exerc'itus Zaporoviensis Dux” — таж Україна була 
тоді „patria cosacorum”. — Козацька нація! В тім то й суть, 
що козаки мали власних, національних вождів, а „хлопи” 
могли хмати й чужих, що їх „визволяли”. А за неписаними 
директивами партії — Україна повинна була стати народом 
плебеїв, погноєм пануючого народу — москалів. Ці остан
ні тільки, за партійною директивою, могли мати вождів, 
командну клясу. Раби мали її тільки слухати.

Подібно обезголовлює Рильський і гайдамаччину. За
лізняк? Ні, це не був козак, це ватажок „голоти”, тої самої 
безіменної черні, без політичних ідеалів, — в поезії Риль
ського.
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За „московською указкою” проголошує він, що взага
лі наша старшина козацька гнобила народ, так що бідний 
український голота Іван „не має з ким іти по правду”.

Старшина козацька — це „рідний пан”, такий же шкід
ливий, як чужий: „не від Виговського й Мазепи прийде
сподівана зоря” для України/ це твердо знає голота Іван 
в поемі того ж імення. Але чи не є тою сподіваною зорею 
московський цар, того Іван не певний: ,

„...A втім, а може...
А може той восточнии цар .
Супроти панства нам поможе...
Як теє відати?..

Тему вкрав Рильський від Шевченка. Тільки що у пер
шого народ „не має з ким іти по правду” і тому звертає очі' 
до Москви, а в Шевченка — „нема кому порадоньки дати” 
народові як раз тому, що „козачество гине”, а ту „пора
доньку” дають народові як раз свої козацькі вожді — На
ливайко, Павлюк, Тарас Трясило („Тарасова Ніч”). Даль-, 
ше йде у Рильського просто вже полеміка з Шевченком. 
Останній чекав воскресення України від воскреслого духа 
козацького, -з козацьких могил. Модерний поетичний ла
кей — навпаки:

„Не від козацької могили
Рятунку ждать, — тлінь і прах
Могили ті”.

Не тлінь і не прах для Рильського, з благословення боль- 
шевицької цензури, — \це московський цар... Тоді —> білий, 
^гепер — червоний.

В новітні часи, за сойєтським поетом, почалося відро
дження України не від Костомарова, Максимовича, а від 
вождів російської революції, Герцена, Чернишевського, а 
дальше — Маркса і Лєніна, яких „поет” згадує майже в 
кожнім розділі поеми, замість, як колись, карасів і метели
ків... Ці — Лєнін а'бо' Чернишевський — стали ідолами, пе
ред ними махає він своєю кадильницею, <в якій догорали й 
чаділи марні рештки таланту. Так за словами російського
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сатирика Щедрина — він „по повелению начальства познал 
истиннаво бога”...

Ці большевицькі „боги” очолили, за Рильским, і рево
люцію 1917 р. на Україні. Героєм тої революції є — босяк, 
„не сто й не двіста — неподоланий океан” босячні. Москов
ська босячня, яка в 1917-19 сунула на підбій України, — це. 
були наші „визволителі”, а їх Мойсей — очевидно Ленін: 

„Міцні, як меч свободи правий,
Живлющі як вода гірська, —
Ясні слова большевика”.

Мусіли ці слова бути дуже „ясні” й „міцні”, коли Риль- 
ский, який куняв на лекціях історії про війни і революції, 
тепер став бояном революції — лише не української. Пое
му „Жага” присвячує совєтсько-московській владі, яка 

в Кремлі багряно розцвіла 
І світ наш огріває цілий.

З нею йде, річ ясна, могутня „правиця Ільїча”... І — його 
партія:

Вона — це мисль, це — надія,
Вона ■— це засів і жнива,
Вона ■— це людскости надія,
Твердиня правди світова.

Та Кремль тими славословіями не вдоволився. Розби
вати лоба поклонами, „чоло-биття” перед московськими 
ідолами, — це було похвально, та цього було замало: тре
ба було піти ще далі — треба було обкаляти все святе, все 
велике й героїчне у власній нації, збезчестити все своє.

І цього завдання піднявся колишній ніжний співець па
вучків і вудок. З цинічною насолодою смакує смерть замор
дованого большевиками українського вояка:

Лежав під тином, біля двору 
В закостенілій тишині 
На брудно синім жупані 
На лобі, в затінку папахи 
Щасливі лазили комахи...

В поемі „Любов” виливає наш „поет” віршовані помиї 
на нашого селянина, таврує його ганебною кличкою „кур-

117



куль”, не забуває ніжний співець ідилії ще й інших обля
пати болотом з московської клоаки:

„До чорта їх було — гетьманів і Петлюр, Махнів, Тю
тюнників”.

На них сентиментальний ловець коропів не лишає су
хої нитки.

Подібних одописців, що славили московських волода
рів, звав Шевченко „тупорилими віршомазами’’. В наші ча
си їх звуть поетами і, навіть, на еміграції влаштовують їм 
ювилеї. Прогрес!

Хто вступив на шлях тих „віршомазів”, тому повороту 
нема. Той вступив в яничарську корогву „дядьків отечества 
чужого”. Україна стає для, Рильского „окраїною” імперії, 
країною гелотів, феллахів. Щезає поняття патріотизму.

Шевченко, тільки-но переїздив північні кордони Укра
їни — вже чувся „на чужині”. Рильскому, від Києва до Ал- 
тая — все це „наша батьківщина”.

А Москва? — це для „поета” вже — „моя Москва, мій 
Кремль, моє життя”. А тоді пішло брудним потоком: „рід
ному Сталіну слава й хвала!.. Сталіна слава в віках!” Він є 
„серце народів, мозок землі”. І „чуб і сережка Святослава”, 
і Запоріжжя, — все це, показується, було тільки на те, щоб 
Україна нині

як річка рано на весні 
Влилась в нове всесвітнє море, —

в московську калюжу. Переспів Пушкина: „словянские ручьи 
сольются в русском море”.

Таку Україну малює в своїх творах наш „тупорилий 
віршомаз”. Або як глуху провінцію, затуркану й некуль
турну, відсталу, хоч милу й поетичну, заселену патріярхаль- 
ними малоросами, без яких будь власних національно-по- 
літичних стремлінь, без власного проводу, яких щойно Мос
ква „визволила”, а та й потюпала за нею як п’яна „на голос 
істини, що возвестив Ільїч” — цебто той сифілітик, перед 
чиєю мумією побожно дефілюють тисячі ідіотів в „мавзо
лею Леніна”.
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. Мучений совістю, намагається Рильский переконати 
сам себе:

„Ніколи чорного безслав’я 
Я не доходив: .утопить свій дар 
У чорній лжи”.

На жаль — і ця поез'ія брехня. Бо яка ж „лжа”, яке без
слав’я — можуть бути чорнішими? Сам же ж він призна
ється:

„Життєву путь свою
Не рівно і хитаючись верстав я,
І чашу мук за те належно п’ю...
Як спорожнів, спустів я нині,
Хоч і потовщав!

...Пора б і перестать...
Ну й кепсько, коли серце цвіллю 
Почне гнилою обрастать.

Оборонці „дядьків отечества чужого” в поезії кажуть: 
в тих обставинах Рильский не міг писати інакше. Не міг...

Та коли взяти навіть його поезії ідиліста, перед „грі
хопадінням”, — запитаймо себе: що крім млосно-нудкої 
буколіки дають вони нам? Чи змушують жвавіше битися 
наше серце шляхетним почуттям, великою ідеєю? Горіти ве
ликою любов’ю до Бога, до своєї України, розтерзаної і 
героїчної? Бути гордим на її славне минуле, вірити в її ве
лике майбутнє? Ненавидіти насильство й зло? А „творчість” 
його після гріхопадіння? Многі москалі (колись це ствер
джували окремі анкети) — де-які твори Гоголя і Наріжно
го, брали за переклади з чужої мови. Згадані твори Риль- 
ского читаються як переклад з московської.

Випадок Рильского (як і Тичини; й Сосюри) стверджує, 
що не можливий справжній розвій нашої літератури чи 
культури, поки на їх сторожі не стане власний меч. Тільки 
тоді духова творчість України буде національною не тіль
ки мовою, а й духом, пульсувати всіми почуттями, пожа
даннями і стремліннями національного генія, відблиском 
затаєних його мрій та ідей, горіти його ідеалами. Де того 
нема, талант гине, дрібніє або дегенерує, хоч і „творить”
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в „рідній мові”. Де вмирає дух, вмирає, розпадається фор
ма.

До того сорту літератури маємо ставитися з недвознач
ним осудом, так як до собі сучасних „тупорилих віршома
зів”, панегіристів чужих ідолів ставився Шевченко (н. пр. 
до Чужбинського). Інакше бо зайдемо туди, куди нас кли
че Майстренко. Він просто виправдує Рильского, панегірис
та Сталіна („Вперед”, липень 1955), передруковуючи слово 
одного промовця на ювілейному вечорі М. Рильського в 
Нью-Йорку. Думає,, що славословіє Рильского Сталінові 
це те саме, що н. пр. панегірики Молієра Людвикові XIV, 
а Мілтона Кромвелю... Для Майстренка, отже, нема різниці: 
між Кромвелем або Людвиком XIV — і Сталіном! І ще од
не: він думає, чщо коли француз славить своїх славних во
лодарів, а англійський пуританин свого пуританина Кром- 
веля, то це те саме, коли український поет славить москов
ського володаря і ката України.

До якого степеня удалося Москві скалічити душі де-яких 
наших „революційних демократів” ! Ще крок — і Майстрен
ко буде прирівнювати чолобитні Рильского Сталіну з па
негіриками Мазепі чи Хмельницькому учнів Києво-Моги- 
лянськбї Академії... Ще крок і він виключатиме з україн
ської літератури поетів, які не пішли слідами Тичини, Со- 
сюри і Рильского, в розбиванні лоба перед кремлівськими 
Ідолами. Чи не з тої причини „революційні демократи” ви
ключають з української літератури Ольжича, Телігу, Мо- 
сендза, Маланюка? Що нема в них того московського смо
роду?

Оборонці тих совєтських одописців патетично пита
ють: що ж, значить виключити їх з нашої літератури? „Але 
хіба у Рильского, ...є тільки панегірики?! О ні” — обурю
ється Майстренко. — „Читайте, дивіться і побачите! Тако
го художника слова, як Рильский, такого мистця... наша 
поезія ще не мала ніколи!” Решта поетів — „тільки солома, 
що полетить з вітром”. Отже Шевченко, Л. Українка, О. Те- 
ліга, Є. Маланюк, О. Ольжич, Л. Мосендз, Ю. Клен — це 
„солома”, — на думку Майстренка і товаришів.

І з точки погляду змалоросійщеної аж по-нікуди душі 
їх, „вопль” цей цілком логічний, як логічне заперечення
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Шевченка у „сшлюзованого”, „здіпростроєного” і зсовє- 
тизованого „тоже поета” Багряного. Бо — що оборонці 
Рильських протиставляють, в його поезіях, — його панегіри
кам, що дало б йому .право називатися великим поетом? 
Майстренко перечисляе, для прикладу, „картини”, яких 
„наша поезія ще не мала ніколи”, крім як у Рильского...

Є це: „на білі гречки впали р.оси”, „Проса покошено”, 
„Вже червоніють помідори”... Оці проса, роси, покоси, по
мідори, та ще цибульки і лещі — ну і „млосне і п’янке” ко
ханнячко у „милім Києві” — ось та скаля емоцій, пережи
вань, тремтінь душі і змагань духа — які вистарчають Май- 
стренкові, щоб поставити Рильского на постумент велико
го національного поета, над всіх вістниківців і над Шев
ченка... Чи ж можна такого генія виключати з нашої літе
ратури? Ніяк не можна — і я скажу, тільки треба його по
ставити на його місце. Його поезії ті, що перед „гріхопа
дінням”, може й досконалі формою, займуть своє місце » 
українській поезії, поруч з О. Телігою, О. Ольжичем, але
— от так як в українській музиці „Стоїть гора високая” чи: 
„Гандзя чарівниця”, парує з творами Бортнянського.

Тішуся, що ставлячи Рильского ідиліста-буколіка на. 
таку недосяжну височінь, пан Майстренко з однодумцями,, 
тим самим признав правильність моєї думки, що є дві ес
тетики, два поняття краси, дві літератури, нижчого і вищо
го ґатунку. І є — дві краси в суспільстві: одній вистарчає 
інтимна, примітивна'лірика, вузька тематика, поезія побу
товщини з її гимном помідорам, покосам і росам, замість 
гимну божественному в природі, з її сексуальним гоном за
мість любови. Другі — шукають в поезії не емоцій, що роз
пливаються горизонтально, а поривів думок і кличів, які' 
линуть вгору, в височінь, не в ідилію, не в відпочинок „від 
бур, вогнів і заверюх”, а як раз туди „у таємничі мандри” 
у „моря безкраї”, де риск, боротьба, упоєння нею, де го
ріння духа, де сильне і величне. Такою була і є поезія Шев
ченка, Лесі Українки, „вістниківців”, М. Зерова, Филипови- 
ча. Одна поезія — для одного ґатунку людей, друга — для 
другого.
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І другий з тогшк класу адораторів Рильского, підтвер
джує мої думки: в статті про Сосюру — В. І. Гришко (В. 
Сосюра — Засуджене й заборонене, зібрав і зредагував В. 
І. Гришко, Нью йорк 1952). Він відважується твердити, що 
де-які вірші Сосюри виглядають „як рядки з поезії „Віст- 
ника” Донцова” і „буквально тотожні настроям таких на
ціоналістичних середовищ того ж часу, як напр. „Вістник”.

Та не де для нього важне. Він сам пише неймовірні ре
чі про В. Сосюру (і Тичину), обвинувачує його майже в 
„сексотстві”, в „ганебній співпраці” з окупантом, але — „не 
зважаючи на це”, каже, що в поеті билося „щире українсь
ке серце, палаюче гарячою любов’ю до України”, і тому він
— „наш”, з нього глядить на нас „український свгіт, схова
ний під большевицьким накривалом, але наш світ”. Слуш
но! — і Сосюра, і Рильский — це теж український світ. Але 
„український світ” блестить всіма барвами веселки. Тому 
„український світ” тих поетів це, правильно, ваш світ, але 
не наш!

Пише Гришко про Сосюру (а це відноситься, певно, і 
до М. Рильского і до Тичини) — що з Сосюри (а я  скажу 
і з Рильского) визирає „мягко-гнучкий ніжник”. Але світ 
тих „ніжників” — це ваш світ, не наш,

Пише Гришко, що лірика Сосюри (і М. Рильского) — 
повна „занепадницьких” настроїв і нездорового еротоман- 
.ства? — Слушно, але і цей світ є ваш світ, не наш.

Пише Гришко, що Сосюра (й певно і Рильский) — це 
„не письменник з історіософічним нахилом, а поет-лірик з 
явним ухилом в стихійно-елементарну і примітивну емотив
ність” ? — Слушно! Але і цим він є з вашого світу, не з на
шого. З одної поезії Сосюри:

А струни плакали не в бій, 
вони нас кликали в утому 

•— ось суть і поезій Рильского. І тому він — не наш світ.
Вірші Сосюри повні мрійливих згадок про „сади на мо

їй Україні і зорі в її небесах” і про „звук поцілунків у тьмі”. 
Подібно й у Рильского — і тому їх творчість — це ваш світ, 
не наш.
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Пише Гришко, що мав Сосюра (і певно й М. Рильский) 
„щире українське серце”, і тому зовсім „щиро” і про ті 
садки і зорі українські писав і так само щиро Москву хва- 
.лить, і що „свідомість” у нього розходилася з „щирим сер
цем”. І це слушно. Багато про ці роздвоєні душі писав я в 
1920-х і 1930-х роках (див. „Наша Доба й література”), але 
світ цих двое-душників з тим „щирим” на два боки серцем
— є ваш світ, не наш...

Про Сосюру, — пише Гришко, що схилялися його по
езії в бік „примітивної емотивности”, а про себе писав Риль
ский, що його лірика — це „дудка примітивна”, і те що він 
її дуже любить... Отже, про смак не сперечаються. Дві кас
ти людей, дві їх породи: Шевченко — і П. Куліш, Леся Ук
раїнка — і Олесь; Рильскйй і Сосюра — і Ольжич, Теліга, 
Мосендз, Маланюк, Зеров, Филипович, Самчук — і Кори- 
бутяк...

Тому і різні барви „українського світу” — для вищої, 
ведучої верстви, і — для плебса. І дві літератури. Що ва
шого світу поети „любили Україну горячою любов’ю” ? — 
можливо, але яку? Люди вашого світу люблять Україну іди
лії, насолоди плоттю, розніжену і розмріяну Україну „мяг- 
ких ніжників” з „щирим серцем”, але з „свідомістю” — їм 
все одно якою і чиєю, Україну провінцію з любов’ю, яка 
сама не знає, кого і що любить, часом навіть свого ката. 
Люди нашого світа, навпаки, люблять Україну великого ми
нулого, героїчного теперішнього і блискучого майбутньо
го, Україну не страждальників, а тих, що „караються, му
чаться але не каються”, — ні в життю, ні в поезіях, ■— Ук
раїну, яка принесе світові нову революцію духа, яка виці
дить з нього гнилу кров і наллє в жили „чистої, святої кро- 
ви” мучеників, аскетів, людей віри і любови: ■— одної лю- 
бо'ви, не любови двоєдушних калік. Люди і поети нашого 
світу кохають не „милий Київ”, а Київ „трагічний і вели
кий”, як трагічною і великою — не ідилічною — є наша Ук
раїна.
(„Вістник” Нью-Иоркський,^ 1955, XII).
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САНЧО-ПАНЦА В ЛІТЕРАТУРІ І В ЖИТТЮ 
(„Вістник” 1934, VII-VIII)

Тема Дон-Кіхота завжди була модна, тема Санча-Панци
— менше. А вона варта уваги, особливо нашої. Панди за
ливають масово сучасний світ.

Дуже скоро захоплюємося ми всім, або впадаємо в роз
пач. Ляментуе не один земляк: „який капітал життєвої енер
гії можемо мати ми, яких батьки живилися пісною бульбою 
й капустою... Ми нездатні до тривалої напруги фізичного 
й духового організму. Хоч би сини наші й вродилися з за
датками на геніяльну людину, то що з того? Немає для них 
ні колоній., ні капіталів, немає виходу на світ Божий”. А най
гірше, „де стан трівкий і при данім укладі європейської ма
ли — незрушимий... Вислід війни припечатав наш засуд на 
нидіння в павперизмі”, — квилить один русин.

Так, ніби ті нещастя навмисне нам виряджена кривда! 
Так ніби оті колонії й капітали звалилися напр. англійцям, 
як дар ласкавої феї на голову, не як плід їх вікових зусиль.

У нас думали, власне, що всі наші нещастя, це або з 
причин зовнішніх, або кепського внутрішнього устрою, 
форми правління, тощо. Тимчасом — правдивою причийою 
упадку народів і держав від Плютарха до наших днів було 
й є: розклад правлячої еліти. Не тому впала пануюча в цар
ській Росії верства, що прийшла війна й революція: її зни
щили війна й революція, бо та верства перестала бути пану
ючою й правлячою. Не форма правління завинила, бо хоч 
цар впав в 1917 р.} та царат лишився. Монархія впала, *оо 
виродилася група, на яку вона спиралася — „всеросійське 
дворянство”.

Поки дворянство видавало з себе отих „верховників”, 
Зубових, Орлових, Потьомкіних і Палених; поки вони в міц
ній петлі тримали і Пугачових і Леніних і самих „помазан
ців Божих’7 не вагаючись ту петлю на їх шиї затягнути, ко
ли „помазанці” родилися виродами, як третій' Петро або 
перший Павло, — доти ні війни, ні революції для неї не бу
ли страшні. Щойно як проти зовнішнього ворога виступили
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адмірал Алєксєєв і Кирил Романов, а проти внутрішнього 
-— „кающійся дворянін”, а в Зимовім Палаці з’явився Рас- 
путін, доля верхівки й монархії була припечатана.

Підрядну ролю грають форми правління; важні не фор
ми, а люди, які наповнюють їх змістом своєї душі. Важний 
не спосіб творення верхівки — з вибору, з покликання мо
нархом, з самопризначення, не правне відношення між вер
хівкою і масою; лише сила самої верхівки.

Твердо стояла на ногах козацька держава, поки вели її 
хмельничани, Кричевські і Богуни, які навіть не гаразд тя
мили, якому режимові служили: республіканському чи мо
нархічному, але служили, безоглядні для інших, суворі для 
себе; для яких не щастя було метою, а змагання — щастям. 
А потім прийшла велика руїна і післямазепинське „благо- 
денстіє”, коли верхівка наша не так журилася „отчизною 
своєю, Україною Малоросійською”, як маєтностями і собо
лями. Доба, якої репрезентативною постаттю є автор Діа- 
ріуша з 18 в., генеральний підскарбій Маркович, що в його 
Щоденнику дещо про походи, але більше про погоду (як* 
в щоденнику останнього Романова), про хвороби і бесі
ди при столі ясновельможного. При чім описи тих гучних 
бесід кінчилися незмінною ремаркою: „попіяхом”.

Та традиція, назвім її ширше — традицією насолоди й 
вигідного життя, ніколи не стояла в осередку дум і стрем- 
лінь хмельничан, а навіть мазепинців. У покоління Марко- 
вичів, що прийшло по Полтаві, вже стає. А вже напевно сто
їть та традиція вигоди в центрі життя того „малоросійсь
кого дворянства”, в яке — зложивши предківські шаблі до 
музеїв — обернулася аристократія козацька в кінці 18 віку 
і потім.

Були це часи повного благоденствія, перекреслення ми
нулого, коли то ціла верхівка наша засіла в тіні садків до 
багато вкритого стола багатого краю, де

лакомини різні їли, 
буханчики пшеничні білі, 
кислиці, ягоди, коржі...
І кубками пили слив’янку, 
горілку просту і калганку...
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— коли замість Сірків і інших рідних блукаючих лицарів, 
в палацах нашої еліти виховувалися „брюханчики” й „бочо- 
ночки”, коли „одною турботою, одною журбою, одною 
думкою” — панів Халявських була думка й журба „про їжу: 
коли їсти, що їсти, як їсти, скільки їсти. Все — їсти, їсти г 
їсти! І жили для того, щоб їсти” !*).

Були це часи, коли склалося прислівя про „безмозгло- 
го хохла”, очманілого від свого сліпучого сонця і хмільних 
спотикачів; часи, коли стривожені нащадки зухвалої шлях
ти нашої кресової виладовувади свою загальмовану енер
гію в розгулі; коли найкультурніші з них задовольняли 
свої найвищі стремління, будуючи в своїх маєтках для Гри
ців і Явдох — „ґотицькі вежі”, храми Діяни, влаштовували 
„свята Церери” з жертвами в прадідівських Диканьках. 
Хто ж був неприеднано сепаратистично настроєний, не узна
ючи московського наїздника, — той здвигав на границях 
своїх е о л о д і н ь  таблицю з написом: „границя панства тих 
і тих, а панства російського”... Як про це все весело оповідає 
в своїх споминах ґр. Михайло Тишкевич.**).

Щоби зміряти цілу прірву, що ділить від себе поколін
ня 17 і початку 18 .віку від покоління Марковичів чи Квіт- 
чиних Халявських або від покоління гоголівських мирго- 
родчан, — вистарчить пригадати, що перші сперечалися 
на смерть з сусідами за Люблин і Холм, а другі'між собою
— як славної пам’яти Перерепенко з Довгочхуном — за гу
сака, а потім за Єр і Єрь, і — щоби згадати ближчі часи — 
за апостроф..,. Поволі, крапля за краплею, вивітрювало з 
голів нашої еліти старе велике і просякало в них дрібне но
ве, щоби остаточно змінити цілу психіку нашої провідної 
верстви. Домінуючий тип тої верстви зиґзаґував в сторону 
типа Санча-Панци, переставши бути тим блукаючим лица
рем Дон Кихотом, яким його знає історія.

І не треба думати, що нова демократична еліта, яка по
встала по абдикації старої, козацько-шляхетської, — була

*) „Пан Халявський” — Квітки-Основяненка.
**) ЛИВ., 1928 і 1929 рр.
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вільна від бацилі, якою була заражена давня. Винниченко 
дає автентичне свідоцтво ідеології тої нової еліти, яка прий
няла марксизм або стала його „гїопутчиком” : „Ми — каже 
у „Відродженні нації”.— вихолостили марксизм... З усього 
революційного, жагучого, повного протесту, гніву й вели
кої волі вчення, засвоїли ми тільки одну половину: об’єк
тивний хід подій..., те, що може нам дати незалежно від на
шої волі, від наших прагнень, механічний розвиток соціяль- 
них відносин”. Давне наставлення дістало лиш новий шильд. 
Панца.став з несвідомого — свідомим. Своїм вигідницьким 
забаганкам ■— дав ідеологічне підложжя. Давніше він не- 
рухався, — бо лінь було. Тепер — тому, що за нього мали 
працювати „поступ” і „еволюція” — механічно. Давніше 
він хотів наїстися, бо був ласун. Тепер — його ласунство 
піднесено до значіння ідеалу, соціялістичної утопії („Со- 
няшна Машина”). Давніше — він не зносив „протесту” й 
„гніву”, бо був зафлегматичний і не любив нічого, що на- 
рушуе душевну гармонію. Тепер — фанатизм і пристрасти 
нап’ятновано, як щось аморальне й антикультурне в „наш 
поступовий вік”. До душевного багажу нової демократич
ної нашої верхівки, яка виступила в половині 19 віку, пере
йшло багато з старого реквізиту помазепинського козаць
кого Панци.

Я не сторонник Дон-Кіхота без застережень. Але не ро
зумію ні тих критиків, які — фігурально кажучи — допчуть 
його ногами, ані тих свиней, які (в буквальнім значінні сло
ва) топтали .його ногами, коли дон Альонзо лежав на зем
лі по битві з лицарем Світлого Місяця. Дон-Кіхот не завж
ди має рацію, але це не значить, що її завжди має Санчо- 
Панца. Чи не є Дон-Кіхотами ті японці, які взяті до неволі, 
роблять собі гаракірі? Чи не писав Меріме: „ми жалуємо, 
але й подивляємо Дон-Кіхота... Горе тому, хто не мав в собі 
кількох ідей Дон-Кіхота, хто не наражував себе ані на уда
ри кия, ані на глум, щоби направити чиюсь кривду”**). Уна- 
муно пише його пристрасну апологію**). Честертон гово

*) Р. Мегіще — La vie et Toeuvre de Servantes.
**) Miguel de Unamuno — Das Leben Don Quijotes und Sanchos.
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рить про „Поворот Дон-Кіхота”, про потребу „людини, яка 
.знову вірила б у боротьбу з велитнями”, бо світ знову за
повнився тими чарівниками, з якими змагався блукаючий 
лицар, бо хворобою віку є не донкіхотство, а безвольний 
гамлетизм***).

Є вони скрізь оті чарівники, оті нові велитні з байки, 
світ повний ними. Француз Пилип Барес, ворог гітлеризму, 
пише: „з націонал-соціялізмом перемогли люди найрізно- 
родніших типів і вдачі, але всіх їх лучила спільна риса: 
брутальна сила характеру”****), „сила расового бульдога, 
іцо любить міцно хапати зубами”. Не йде мені про рекляму 
гітлєризмові, бо подібні типи людей здибуємо й деінде, 
і що пише краківський Кур’єр про одного німецького мі
ністра, пише з подивом Франкфуртер Цайтунґ про одного 
видатного слов’янського міністра, про його „сталеву по
стать”, про „уста немов з каменя різьблені” ; про „зимний, 
•мов у вовка блиск білих зубів”. Такі типи спостерігали в 
різних народів і француз Барес, і поляк з Кур’єра, і німець 
.3 Франкфуртер Цайтунґ. Зрештою, не є це люди лише но
вітніх часів. Це тип, що стрічається у всі переломові епохи. 
От як описує Декостер одного з флямандських „ґезів”, пов
станського адмірала де-ля-Марте: „подивися на нього доб
ре, сину, сказав Улєншпіґель, — цей тебе не помилує, якщо 
без дозволу захочеш податися з корабля. Чуєш? Наче грім 
гремить його голос. Дивись, який він здоровезний! Зверни 
^увагу на його довгі руки, мов яструбові пазурі. Поглянь на 
його очі, круглі, холодні, вірлячі очі! Подивись на його 
довгу, остру бороду, а він не буде її голити доти, доки не 
зробить всього, щоб помститися за страчених однодумців. 
Він страшний і немилосердний. Він без довгих балачок по
вісить і тебе, коли ти вічно скиглитимеш: „Жінко моя, ах 
моя жінко!”

Барес і інші наші сучасники, і Декостер малюють різні

***) Честертон, Поворіт Дон-Кіхота; И. С. Тургенев, Гамлет і Дон- 
Кихот.

♦***) Ph. Barres — Sous la vicage hitlerienne.
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тйпи різних епох, а уживають — дослівно тих самих сим
волів, прирівнюють своїх типів до хижих птахів, до буль
догів. Натура спортовця, почуття Колюмба, коли на овиді 
нарешті показався беріг, почуття Мольтке під Седаном, ко
ли одного пополудня з Френуаського кургану споглядав, 
як під Ілі замикався перстень його артилерії...*).

До цього типу належить і тип большевика. Напр. як 
нам його малює один давній знайомий Троцького. В ди
тинстві, коли бавився з дітьми, — завжди жадав він для се
бе першої ролі: „він мав бути капітаном корабля, атаманом 
розбійників, кучером омнібуса, машиністом на льокомоти- 
ві”**). Подібний тип большевика малює й Флягерти, який 
„бачив його очі, очі фанатика. Зосередження на одній, пов
ній сили і великого напняття ідеї надавало їм вигляд якоїсь 
дикости”***). Подібними рисами до тих типів, малює і кня
зя Ярему Вишневецького і Кривоноса, — Стороженко в 
„Марку Проклятім”.

От з тими очима, з тим новим, далеким їй світом на
пруженої волі й фанатичної безоглядности, — й спіткалася 
наша ліва еліта, заніжна, щоб прийняти фанатизм, щоби 
захопитися почуттям тріюмфу, розмріяна, нерішуча й бо- 
язька. І перед тими неморгаючими очима фанатиків, спус
тилися додолу ніжні, розмріяні очі наших народолюбців. 
Так пес опускає очі, підібгавши хвіст перед холодним, зде- 
цидованим на все поглядом пана. Так Винниченкові „Іна- 
раки”-травоїди спускали очі перед „незалежною поставою” 
і „холодною недбалістю в погляді” своїх противників „тру- 
поїдів”****). Це не був конфлікт двох доктрин, це був кон
флікт двох типів людей.

Шпенґлєр зве одного хижаком, другого — травоїдом. 
Друге життя — в своїй історії — об-оронне, перше — на- 
пастниче, тверде, жорстоке. Серна і яструб*****).

*) О. Spengler — Mensch u. Technik.
**) V. Hoc — Trotsky, le megalomane („Matin”, 6. VI. 1934).
***) L. OTlaherty — I went to Russia.

****) „Соняшна Машина’'.
*****) Шпенґлєр, op. cit.
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Нащо я говорю про це? На те, що всюди, де здибуємо 
якусь організуючу верству чи касту, які збивають в одно
— нарід, клясу, кольонію, імперію, -— завжди та верства 
складається з типу першого, ніколи з другого. Він, цей пер
ший тип, диктує мільйонам свої скрижалі мудрости, він 
встановлює, що є правдиве, що фальшиве, справедливе й 
несправедливе, гарне й бридке, добре й зле, — від форми 
правління до форми краватки. Цей тип накладає свою пе
чать -на ціле збірне життя травоїдної маси: кодекс Наполе- 
она, кодекс джентельмена, заповіді Мойсея. Ідучи з їх пе
чаттю в.мандрівку століть,-тих людей лише маси слухають, 
оті всі Шельменки-деньщики, Яреми-„хамові сини”, Халяв- 
ські й Марковичі, „вихолощені марксисти” Винниченка, •— 
Санчі-Панци.

Щоби окреслити вдачу Панци, треба коротко спинити
ся на вдачі його антипода, якого одним з варіянтів є Дон
кіхот. Перша прикмета цього антипода — це погорда для 
вигоди й до всякого утилітаризму. Англієць Лоренс каже, 
що тих творців життя огортає — „жадоба самця — твори
ти, створити власний світ; високо взнести будівлю — си
лою своєї віри і власних зусиль, створити щось чудесне. Не 
щось пожиточне, корисне, але власне чудесне. Навіть Па
намський канал не прорито лиш на те,, щоб пускати , ним 
кораблі... Чисте й безкорисне бажання людського серця 
створити щось чудесне поза власним Я, — ось перша спо
нука енергії тих людей”***). Це — містика чину, щось як 
містика молитви або екстаза танцю, самоціль. Так, як у Ле
сі Українки:

Яка ж була мета у товариства?
В нас не було мети.
Була відвага, порив, може героїзм — 
і з нас було доволі...

Прикмета цього типу — брати життя як ненастанне 
змагання, бути вправним, сильним, життя як спорт. А в

***) D. И. Lawrence — Fantaisie de Tmconscient.
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звязку з тим — культ риску. „Жити небезпечно” — девіза 
Дон-Кіхота: побивати рекорди, наражуватисй, випереджу
вати інших. Німець, в розмові з видатним большевиком 
звертав йому увагу на небезпечність політики большевиз- 
му, що кидає виклик цілій країні. „Ми завжди хотіли жити 
небезпечно” — була відповідь (це той тип ■— з негативним 
змістом). Про це саме думав мабуть Пилип Орлик, коли ка
зав: „легка річ негідна слави, чим більша небезпека, тим 
ясніша перемога”. Він теж був Дон-Кіхотом (лише з пози
тивним змістом), бо заклинав всіх європейських дипльо- 
матів іти з ним битися з московським чарівником, в якім 
ті „тверезі люди” бачили лише нешкідливі вітряки, хороб- 
ливою фантазією маняка обернуті в злих чарівників...

Гасло — „справа передусім, людина — потім”, дальша 
прикмета цього типу. В своїх спогадах пише Лойд-Джордж: 
„коротко по битві під Нешателєм, на військовій раді зя- 
вився Кіченер і сідаючи, крикнув притлумленим від звору
шення голосом: „це жахливе! це жахливе!” — „Чи втрати 
були такі тяжкі?” — спитався я. — „Я думаю не про втра
ти, а про безліч вистрілених гранат” відповів маршал.
— Він щойно отримав точні цифри зужитої під час битви 
муніції”. Взірець цього типу людини та її відношення до 
проблеми — справа, і людина.

Люди, так задивлені в справу, вміють не лиш жертву
вати собою, але й (що тяжче) — приказувати. В ляпідарній 
формулі уняв це (негативний тип) Ленін: „сначала рєшіть, 
а потом ґолоснуть!” ІДі риси своєї вдачі одідичив він без
перечно від всеросійського дворянства, з якого вийшов і 
яке збудувало імперію на взірцях Золотої Орди. В одного 
мемуариста російського, Е. Марковича, знаходимо цікаві 
спостереження про те російсько-татарське дворянство. Ви
хований у дитинстві в поміщицькій „усадьбі”, попавши, в 
дорослім віці, на Крим, пише він: „російське поміщицтво... 
без усякого сумніву запозичило від татарських мурзаків 
далеко більше, ніж ми думаємо... Його господарська роз
перезаність, його замилування до коней і псів, характер 
його хатнього комфорту. Неткнута голосномовність голо-
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єів, первісно-могутні організми, переповнені густою і злою 
кровю, оті чррні гнівливі очі, що звикли тільки приказу
вати, оті шорсткі мов грива вуса й волосся, — все оте я 
вже бачив.давно, в добу свого дитинства (в Московщині
— Д. Д.), і.все це я із здивованням побачив по 25-ьох літах, 
коли мені довелося пожити між татарськими мурзаками. 
Татарський мурзак — це взірець, з якого копіювався наш 
Іфіпацькиій поміщик”*).. А з цього останнього — больше- 
вик. . •

Той самий інстинкт приказувати, брати в посідання, 
спостеріг і  той ірляндський письменник серед „лєнінців”, 
серед теперішніх татарсько-російських мурзаків, коли ав
тор (О. Флягерти), пливучи совєтським кораблем повз Нор
вегію, з обуренням спостеріг, „з якою пожадливістю при
глядалися большевики до норвезьких фабрик і сіл, так не
мов би хотіли сказати: все це належатиме колись нам, ґвал
том, чи обманом”. Дух здобичника, що вміє приказувати 
й брати, дух примусу, якого ужиток може бути у одних 
жахливий, але у других — спасенний, який є акушеркою 
історії, який є основою тронів і тараном революцій, твор
цем ладу і порядку, і їх руїнником, будівничим міст і царств, 
творцем ноцого і грабарем усього, що змиршавіло**). Цим 
духом бувають сповнені і Савли, і Павли, одні — з знаком 
мінуса, другі — з знаком плюса.

І ось, зіч-на-гвіч з тими типами — з Ґерїнґами, з отими 
мурзаками і.їх  нащадками Леніними,.— поставила історія 
нащадків нащих Халявських і Марковичів! Чи в цьому зі
ставленні не криється вже відповідь на питання: хто в цій 
трагічній зустрічі опинився вгорі, а хто надолі?

Коли того першого тгіпа, хоч може не завжди, можна 
> прирівняти до Дон-Кіхота, то той другий тип, — підозріло 
нагадує СанчагПанцу. Що є Санчо-Панца? Є це опецькува
тий селюх, що труситься на вухатім віслюці за своїм паном, 
куди той приїсаже; що дбає, щоб його пан і він, кінь пан

•) Записки‘Е. Л. Маркевича, Вестнік Європи, 1872 р., кн. VII.
**) Ch,. 4е СщіЦв — Le fil de .Гербе.
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ський і його осел, мали непорожній шлунок; що приймає 
в службі пана удари по спині і по п’ятах, не журиться ви
сокими справами, не критикує усталеного ладу, по якому 
пан завжди їхав напереді на коні, а джура — позаду на ос
лі, отримуючи директиви й,ставлячи понад усе на світі спо
кій і добру страву... І ось, кода заглянемо за їіараван, за 
гасла і прапори, в підсвідоме нашої лівої „еліти’;’, то поба
чимо, що на дні душі ЇЇ — куняє ГІанца. Пішовши за Д о н 
к іх о т о м , вплутався Санчо — як то кажуть — в паскудну іс
торію. В подібну ж втелепався і наш інтелігентський Пан
да, як вибухла революція 1917 р. Він взяв у ній* участь від
дано й з посвятою, але без розуму. Бо його ідеал лишився 
незмінний. Ідеалом цим була — ідилія, вигода/ раз під ху
торянським, раз під революційним, раз під консервативним 
сосом. Сучасники Марковича і Халявського були несвідомі 
епікурейці. Але в „Енеїді”, (що могла б стати чудовою ку
ховарською книгою), в якій навіть Зевес „кружляв сивуху 
і оселедцем заїдав” — епікуреїзм стає напівсвідомим. Вже 
зовсім свідомим (з ідеологічним обґрунтуванням) •— стає 
він у д-ра К. Студинського і товаришів з їх захопленням 
совєтським „ладом” і „обильним харчем” (для захоплених 
чужинців) благословенної Малоросії. І цей академик не 
жарт, не вибрик історії. Він ■— соціологічний факт. Скільки 
то/оповідань, ще з часів передвоєнних, доводилося чути від 
галицьких подорожніх до Києва й на Крим, які вертаючи, 
з захопленням оповідали, що там їсться і як, і яке дешеве. 
І той самий соціологічний факт нераз виринає і в нашій 
пресі: чи то коли вона заздро згадує Петра Альтенберґа, 
якого на прем’єру до театру „привозили та відвозили ок
ремою каритою, а в льожі ставили перед ним вечерю й до
рогі цигара” за його критику, чи то коли зідхає: „попро
буйте в нас за таку критику дістати вечерю й цигару”*)

І навіть чужинці-зайди піддаються ц ій . непереможній 
санчо-панцівській „поезії” життя. Лявреат Нобля, Іван Бу- 
нін згадує Україну, і що йому лишається в пам’яті? — Ли

*) Назустріч, М. Рудницьііого, ч. &
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шається в пам’яті — кухня: „коли ми входили на наше по- 
двіря .— особливість' пахощів нашої кухні огортала мене 
захопленням: скільки в ній було Малоросії... Це захоплення 
не покидало мене ціле життя... по всіх країнах... Кожний 
наш обід був для мене святом”**).

Захлороформований тією „поезією” санчо-панцівсь- 
кою є і українець, і москаль, і та порода гермафродитів на 
Україні, що прозвана москвофілами. Один з них, галицький 
півукраїнець-москвофіл боліє, чому то отой ідеал безжурно- 
вигідного життя покинули його теперішні земляки, чому 
покинули традиції, 4,самі не знаючи, чого хочуть”. І як іде
ал — протиставляє їм жидів, які всі „бажають від 2000 літ 
того самого:./теплу жінку, дозен дітей і купу грошей”***). 
Точнісенько тдкий ідеал і еспанського Панца, який мав „сер
це з поцукрованого тіста, любив м’яко спати, солодко пи
ти й їсти®. В цій характеристиці, даній йому його паном — 
стоїть, що Санчо ще й „обожав музику”  ̂ але й це є в повній 
гармонії з музикальністю наших Манілових, які так люб
лять, щоб їм „топленим маслицем” (Квітка) розливалися 
по серцю поезія і спів.

Оте Панцівське „маслице” знайдете і в наших політич
них і соціяльних утопіях і в письменстві. В них просвічує 
той самий ідеал. Хочби в „Соняшній Машині” з її соція- 
лістичним раєм. Удосконалена людина — без зусиль і бор
ні — і без праці — останнє цікаве для оборонців „трудящо
го люду!” Вона лиш ковтає соняшні та'блетки, як Гоголів- 
ський Пацюк галушки, що самі перш у сметану стрибають, 
а потім в роззявлену пащеку летять. Ідеал його соціяльної 
утопії — як і личить Панці — кулінарного характеру. Бо 
соняшна машина, яка має спасти терплячу людскість від 
варварства існуючого ладу, — це „такий апарат, який усу
ває зайвих посередників між людиною і сонцем у її году
ванні” (в цім суть!). Щоб. підкреслити, що соціялістичний 
український ідеал є дійсно ідеал шпенґлєрівських „траво
їдів”, нам' кажуть, що соняшна машина „дає людям змогу

**) Ив. Бунин, В Малоросія.
***) Андрей Камінський — Згадка України й Галичини, Львів 1927.

134



годуватися самою травою, сіном і соломою”... А коли зна
ходите, в тій самій утопії, мрії про те, як то в панцівськім 
раю „чудесно було б лежати... десь у височезних горах і 
дивитися на небо”, на „кучеряві хмаринки”; про „затишну 
хатинку” в степу під вербою, то мимоволі згадується ідеал 
еспанського Панди — його остров Баратарія, на якім він 
мріє стати сувереном, щоби — „тепло їсти, свіжо пити і 
лежати на перині, загорнувши тіло в голяндський драп” 
або „куняти в тіні великого дуба”. Зміст утопії від того не 
міняється, що одну з насміхом описує еспанець, а другу — 
з нудною повагою українець.

Який в майбутньому, такий ідеал в.сучасному: насоло
да й безжурний спокій. Шевченко гордив цим ідеалом, про
тиставляючи йому' ідеал „лицарських синів” ; кепкував з 
утопій „плебеїв-гречкосіїв”, які лиш „жито собі сіють” або 
„картопельку садять”. За це мабуть і проскрибують деякі 
наші Панци автора „Сну”, за те й каструють його москалі. 
Але „ідеал”, з якого глузував Шевченко, був ідеалом напр. 
Куліша. Щастя для нього — це „засісти по левадах та’сад
ках співучих” (Панца любить музику), „беручи поживу з 
стада та з волів робучих”.

Сучасний канадійський наш поет, О. Івах так малює 
„старчика” : „мав він „голод в душі”, — Weltschmerz. Ну і 
тужив і гадав, якби той голод душевний втишити, де б від 
того болю душевного сховатися. І знайшов — ясна річ — 
на пасіці. Душевний голод душевним голодом, та наш фі
лософ „вкінці затужив за спокоєм гаїв, купив хутір і в гіім 
хуторяном осів. Навкруг хати росли яблінки та груші, каву
ни в баштані та гуділи бджілки”. І нарешті — завершення 
мрій людини з „голодом в душі” : „тут він гостей своїх ка
вунами приймав, угощав вишняком і як жити навчав”*). 
Навчати як жити — але давай і вишняк з кавунами — без 
них не обійдеться. Голод душі соціялістичного Панци — 
Винниченка, — знаходить* заспокоєння в — таблетках,, го
лод душі Панци хуторянського — в вишняку. Чисто Пан-

' *) О. Івах, Той. кого світ ловив та не спіймав, Вінніпег 1932.
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цівська філософія життя — душа душею, та шлунок на пер
шому місці.

Ось ще один ідеаліст і утопіст, Микола Вороний, поет 
чулий і ніжний. А відома річ, чим чуліший наш поет,' тим 
більшу ролю грає в нього ідеал вигоди. Як людина теж з 
„голодом в душі” — мав він свою утопію, як соціяліст Вин- 
ниченко, як хуторянин Куліш, як пасічник Івах. Має теж 
свій „край обітований”, про який і спить, а про нього снить. 
Пише до Франка:

О, друже мій, то не дурниці, 
всі ті щасливі небилиці, 
про райських гурій, про Нірвану, 
про землю ту обітовану...
Вони тягар життя скидають 
і душу раєм надихають.

Життя без тягару, без зусилля, без акції. До речі, до
сить тих гурій і в „Соняшній Машині”, переповненій дама
ми „з оголеними плечима”, „опуклими грудьми” і „широ
кими клубами”, — як їх смакує безсмертний Володимир 
Кирилович. У відтінках, як бачимо, ідеал може різнитися. 
В одного — це світ без „напруження”, без „каторги влади”, 
із соняшними таблетками, в другого — кавуни й вишняк, 
у Халявського ■— ціла симфонія смаколиків, у Пацюка — 
вареники, у Вороного — райські гурії, у Винниченка — дам
ські кубла, у Черкасенка — „святий і тихий спокій”, у Ґа- 
лана — „фіялкові гаї”. Але се все відтінки, а суть у всіх цих 
різнородних і різнопартійних Панц — завжди та сама: 
скинути „тягар життя”, безтурботне й вигідне животіння 
епікурейця. Такі зрозумілі слова Дон-Кіхота! ■— „я, Панцо, 
вродився, щоб, безнастанно вмираючи — жити, а ти, щоб 
об’їдаючись — вмерти” — лишилися для наших Панц ціл
ком незрозумілі. Лише в однім різниться наш Панца від ес- 
панського. Той — завжди веселий, навіть коли летить на 
простиралі до неба. У нашого лиш давніше мінилося всімЗ 
кольорами самовистарчаюче, пиііїне епікурейство рубен- 
сівського барока. Тепер його стиль поважний і нудний, пе
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реходить в розперезану какофонію сексуалізму або соція- 
лізму в дусі Золя у совєтських письменників.

У повній згоді з його ідилізмом, є відраза Панци до- 
всього полученого з боротьбою, з зусиллям* Коли його 
пан хоче зробити з нього лицаря, щоб спільно побивати 
ворогів, Панца застерігається: „Пане, чоловік я з роду ти
хий, побивать нікого в світі не бажаю і не буду. Бог із ни
ми усіма”. І „народницьке” українство 19 в, не хотіло став
ляти конфлікту з окруженням в» площину сили. Воно наза- 
гал Зверталося проти тогочасних українських Дон-Кіхотів; 
бо своєю войовничістю „вони залякують людей впливо
вих, які не знають України, а через те викликають проти 
нас силу, з якою не маємо змоги боротися*). Слова, що чер
воною ниткою кружляли в офіційній українській пресі ки
ївській аж до 1917 р., часом і потім. Автор „Досвітків” дає 
раду дурним предкам: „не мечем було нам (ворога) вою
вати, — розумом, талантом, словом тим святим”**). Через 
свого Голку і ранішнього Франка („нам хліборобам, що з 
мечем почати?”) аж до Галана і Черкасенка („Про що тир
са шелестіла”) — широким каламутним потоком плине ця 
панцівська філософія через ціле пізніше наше письменство. 
За ними йде автор „Хліборобської України” з радою — як 
вже відділятися від Москви, то не інакше як в союзі з нею, 
не в боротьбі* яка є шовінізмом, анархізмом і початком 
всякого лиха. Йому вторує автор соняшно-машинної уто
пії, що застерігається проти „братовбійчої різні поміж ро
сійською і українською демократіями” („Відродження На
ції”). Соціялісти-революціонери хоч бачили, що „москов
ські комуністи невпинно гналися до своєї мети — захоплен
ня багатої України в свої руки і робили це всякими спосо
бами насильства”, але все ж — „вживали всіх засобів, щоб 
досягти миру з комуністичною Московщиною”. Хоч це й 
був абсурд, згори засуджений на невдачу, хоч самі вони, 
що сей абсурд робили, признавалися, що через нього „ук

*) Лист П. Куліша до О. Білозерського у Шепрока, Київ. Старина 
1901, ViI-VIII.

**) П. Куліш, Ключ розуміння.
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раїнське громадянство стало відвертатися від українських 
с о ц іа л іс т ів ”***), тим не менше Панци дальше робили своє, 
'безсилі змінити свою вдачу. Панца — „чоловік із роду ти
хий” і спокійний. Така його філософія.

Кожний повинен знати безсмертного Декостера, його 
„Уленшпіґель”, чудову повість з часів флямандської рево
люції XVI в. Уленшпігель глузує з флямандського Панци, 
Ґольдзака, що ляментував „за миром, за часами, коли по
верне до жінки, до смачних страв і доброго вина”. Улєн- 
шпіґель обіцяв поворот тих солодких часів не скорше* аж 
під фламандськими грушами й яблінками, на кожній галу
зці, не зависне по одному еспанцю. Проповідь „хижацтва” ? 
Але автор великої епопеї флямандського народу шануєть
ся в тім народі мов півбог, мов Міцкевич і Сєнкевич поля
ками. Ми маємо теж свого Декостера. Але ще Куліш гудив 
цього „п’яницю темного”, за його „гайдамацьку пропаган
ду”, а коли, що вартого в нім знаходив, так лише — „лагід
ні слова примирення й любови”. І Куліш не самітний. Не
давно вийшла французька брошура був. українського мі
ністра, а в ній доводиться, що основною ідеєю автора 
„Псалмів” і „Заповіту” була ідея „любови і всепрощення”*). 
А коли додамо до цього однозгідну літанію деякої преси 
(„Нова Зоря”), яка стягає Шевченка з постументу, як анар
хіста і бунтаря, то невикорінена плебейська ментальність 
нашого зворушливого Панци стане перед нами в цілій кра
сі.

В тіснім звязку з тим заламанням волі, енергії, — іде 
страх послідовної думки, страх заглянути в вічі правді. Що 
змагання закон життя, того ще жадний Панца на світі не 
визнав і не визнає. Змагання ■— непорозуміння. Куліш пе
реконаний, що не проти царату і Росії боролися козаки, 
проти жадної системи, тільки проти „лукавих людей”**). 
Другий Панца знає, що большевики „рвалися покорити

***) Вільна Спілка, Прага-Львів, 1923, ст. 26.
*)П. О. Куліш (матеріали і розвідки) ч. IL ст. 25. Збірник Філол. 

■Секції НТШ. D. Dorochenko, Le poete national de 1’Ulcraine, Prague 1931.
* **) Листи до O. Барвінського.
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Україну під ноги Москві”, але не на підставі якогось вічного 
закону боротьби в світі, а з чистого непорозуміння, через 
те, що бу^и „засліплені старим імперіялістичним шовініз
мом”, що не освітив їх ще святий дух міжнародньої солі
дарносте***). Радикальні Панди винили в усім „панів та 
царів”, Панди з „Нової Зорі” твердили, що „говорити про
ти Москви де шовінізм”, „ми лише проти большевиків”. Бо 
„всі люди на землі собі браття, а тільки погані порядки 
роблять між ними ворогів одних другим”****). Про без
настанний напір на благословенний Південь північних на
родів — Панди нічого не чули, не читали й не знали. Все це 
був кепський жарт історії, який більш не повториться, аби 
-лиш понад голови отих „засліпленців” порозумітися з оду
реним „попами і царями” народом Півночі — і все буде га
разд. Похмура країна Півночі стане „другом України”, „Ук
раїна лише Росії-другові віддасть свою любов”*****).

А за тим іде звеличення всіх форм отого людського 
братерства — всесвітньої, цселюдської, всесловянської, все- 
европейської, всепролєтарської федерації, Ліги Націй, Лі
ги народів Сходу Европи, Союзу Трьох Русей, 1-го, 2-го, 
3-го Інтернаціоналу і т. п. Погідна і довірлива душа Панци 
не зносить острого повітря чесного „донкіхотського кон
флікту. Вона завше спрагнена чиїхсь обіймів, завше спраг- 
нена „віддати комусь свою любов”. Панца, як сам каже, па
цифіст з вдачі, а крім того — як вже бачили — має „серце 
з  поцукрованого тіста”. З того то власне тіста зліплено чи
мало наших ідеологій. З тих причин ненавидить Панца вся
кий риск і непевність. Хоче стопроцентової певности, за
безпечення, асекурації. Правда, ніщо не є таке непевне і 
коштовне, як забезпечення перед риском. Але соціялістич- 
на демократія цього не знає. Під соціялістичним режимом 
Інків, колись, випадок і безлад зникли. Повстав ряд віль
них громад („вільна спілка” Драгоманівська!). Кожна така 
громада уважала себе забезпеченою від прогри й від страт.

***)  О. Бочковський, Вільна Спілка, збір. 2; npąra 1923, ст. 26.
****) Карло Боберський, Українське Народництво, ст. 44.
*****) м . Шаповал, — Вільна Спілка, Прага 1923, 30. 2, ст. 144-15.
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Ця досконала організація громадськсії асекурації, цей ко
муністичний себаритизм вза^мности — тривав віки. Та за» 
валився протягом кількох годин. Сталося це тоді, коли ве
ликий ризикант еспанець Ф. Пізаро з ’явився на шпилях Ан- 
дів... Інки знищили були в себе голод, кожний дістав свою 
щоденну порцію кашки, але цей розслаблюючий режим ви
дав їх безборонних в руки великим ризикантам, їх же цар
ству не буде кінця доти, доки житимуть люди, для яких 
життя лиш тоді чогось варта, коли його щохвилини нара
жається на небезпеку втрати*).

Таким ризикантом був Дон-Кіхот, і Панда це розумів, 
коли поясняв жінці, що це таке той блукаючий лицар: — 
„це щось таке, що умлівіч є ■— або вибитий киями, або •— 
цар”. І тому якраз Панца проти риску, тому не хоче бути 
лицарем, ані навіть пробувати, бо — як каже — „Ліпше го
робець в жмені, як голуб на даху”. Цебто він і хотів би, але 
не наражаючись: „коли без великих заходів і без великої 
небезпеки •— звіряється він — небо пішле мені якийсь ост
рів або щось подібне у володіння, то я не такий дурний, 
щоби від того відмовитися”. Щоб без заходів і риску! Ре
альна політика! — без „романтики” і „авантур”.

Так і Куліш. Балачки про відірвання від Росії для нього 
„порожні балачки”, які треба залишити, бо „терпіти злидні 
й поневірятися задля непевних надій... дурниця”, бо „незвіс- 
но, чи приведуть вони громадянство до свідомости своїх 
політичних завдань, але покищо певно те”, що громадян
ство „терпить більше всього від тих порожніх балачок”*). 
Отже „острів” — непевний, а „терпіти” — треба напевно^ 
То й пощо ризикувати? Коли нема певности, наш Панца ні
коли не вибере собі дороги. „Коли волю народу забезпе
чить окремішність, треба змагати до окремішности, коли 
ж волю країни обезпечить спілка (федерація) з другими 
народами, тоді треба використовувати федерацію”**). На

*) Р. Monraiid, — Assures tous risąues („Temps”, 27. 8. 1933).
*) Київська Старина, 1901, VII-VIII, Шеирок.
**) Карло Коберський, Українське народництво по обох боках 

Збруча, ст. 114.
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двоє радикальна бабка ворожила — або вмре, або буде 
жила.

Панца прихильник новітньої цивілізації, забезпечення 
від усього: від влому, від втрати праці, від хвороби, від, 
численної родини, від лихої тещі, від цегли на голову, від 
розводу й від подружжя, від революції й запалення сліпої 
кишки, від трусу, потопу, вогня й меча — ось ідеал демокра
тичного Панци, який хоче звалити з своєї лінивої голови 
й охлялих рамен журбу про лихо й змагання з ним, позбу
тися всякої відповідальности, непевности, риску і — всякої 
поезії. Тому Панца не розуміє, як може Дон-Кіхот закоха
тися всякої відповідальности, непевности, риску І —  ВСЯКОЇ' 
ханим в природі, в мрії, в ідеалі.

Дон-Кіхоти знали іншу поезію, знав ту поезію Кортес 
(у вістниківця Юрія Клена), якого

в казковий край під пальми і аґави, 
де стигнуть темні грона островів,
...їх мчала далеччю морів 
жадоба золота, пригод і слави...

Панца слави не хоче. Коли Дон-Кіхот зваблює його в 
лицарський стан, бо тоді прогремить по світі його слава, 
Панца каже:

Пане, що мені по славі?
Я греміти так не хочу!
В мене, пане, жінка й діти,
А маєток мій скупий...

Острів в посідання задурно, — це так! Але слава? Це ж 
така сама абстрактна нісенітниця, як невидана Дульчинея, 
як не огляданий фізичними очима ідеал.

„В мене, пане, жінка й діти”... Про це насамперед па- 
мятали Панци і в своїм щоденнику з 1914 року людина, яка
— в нашій суспільності — короткий час грала ролю, яку 
грав в англійській Кіченер, а в французькій Фош: Вістка, 
що його дружина, в воєнній завірюсі, виїхала невідомо ку
ди, маючи „дуже мало готівки”, довела його „до свого ро
ду гістерії... була ціла низка ночей, коли страшний плач
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тряс мною, як у пропасниці”***). Коли ви подумаєте, чи. 
подібні , звірення могли вийти зпід пера Фоше, Кіченераг 
чи Ворошилова, — то зрозумійте, оскільки пережерло нам 
душу панцівство та для чого його треба випалювати залі
зом. * *

Чи це значить, що Панца сидить дома і ніколи не йде 
за Дон-Кіхотом? Чому ні! Але таке буває в надзвичайних 
випадках, раз на двіста-триста літ, коли Панцу допікали 
до живого. „Навіть кітка — каже Панца — коли ЇЇ замкнуть 
в клітку й роздратують, обертається в лева. У що ж можу 
обернутися я, людина? По вдачі я люблю мир і не зношу 
сварки й бійки, але правду сказавши, коли справа дійде до 
скіри, я не подивлюся на нічиї права”. В, таких випадках він 
кидається навіть на свого пана, коли той хотів відміряти 
йому порцію батогів. Але зараз же схаменувся і попросив 
вибачення. „Як, зраднику — кричав Дон-Кіхот — ти смієш 
бунтузатися проти свого законного пана?” — „Я й не ду
маю бунтуватися, — відказав Санчо, — я тільки бороню 
свою особу, хай ваша милість пообіцяє не чіпати мене і від
мовиться від наміру вибити, і я пущу вас і позволю знову 
встати на ноги”... — і стати знову його паном. „Я й не ду
маю бунтуватися!” — читайте Чикаленка, скільки то разів 
відповідали так наші демократи на грізні окрики царатуГ 
Скільки то разів, доведений до розпачу, кидався наш Сан
чо до горла російського Дон-Кіхота, щоби — коли той ле
жав на землі (як Керенський, наприклад), заявити, що він 
тільки проти „лукавства” й „засліплености” свого пана, не 
проти його права панувати. Санчо нераз скаженіє, але все 
кінчиться вимогами — доброго трактування і щоб у юшці* 
не було щурів. Він боронить лиш свою мову і скибу, а до ко
го належатиме врожай і чи в тій мові молитиметься він 
Богові, чи комуністичному Сатані — це вже річ пана, проти 
якого він „не бунтується”... Це ж з цеї психіки Панци ви
йшло виправдання Центр. Ради: „нас змусили” — вибр&та 
свободу... * д

***) Діло; 26. І. 1934, фейлетон.
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Санчо уважає себе мужиком, чимсь нижчим в порів
нянні з високо уродженим ґідальґом і ніколи не жалує, чо
му не вродився лицарем і паном. Паном і володарем буває 
Панца, що так скажу, лише з мусу. От коли — як каже —- 
коли небо пошле йому острів, аби панував на нім, або коли 
йому гой рстрів, здобувши для нього, дарує його пан. Тоді 
з болем у серці сепарується він від свого володаря. Совість, 
має чисту. Не він відпав від пана, сам пан його покинув. Ро
зумує точнісько так само, як його двійник, степовий Пан
ца. Ви може думаєте, що то з власної волі відділилися Ук
раїна, Литва, Латвія, і пр. від Росії по 1917 році? Де там!' 
Наявности в них такого бажання Санчо припустити навіть 
не може: „не окраїни відсепарувалися від Росії, але Росія* 
внаслідок большевицького перевороту, відпала від них... 
Іншого виходу не було!” Тяжкий мус, а до пана він все рад. 
вернути, бо „через сепаратизм вела дорога до майбутньої 
відбудови та відродження Сходу Европи”*), цебто „єдиної 
і неділимої” Росії; бо „не через федерацію до самостійно
сте, а через самостійність до федерації — ось така програ
ма справді революційного, дієвого соціялізму” — всіх Сан- 
чів-Панців**).

Ні слава, ні незнана Дульчінея, ні мрія, ні незнані „ост
рови”, ні невидимий ідеал, — не надять Санча. Його надять- 
лише матеріяльні користи, а двигун його чинів — це заз
дрість на посідаючих — джерело його надхнення. Панца — 
завше дивиться заздрим оком на того, хто добре їсть, на 
припадково побачений стіл, „звідкіля доходили... умили- 
тельні пахощі печені й примащеної капусти” ; „пахощі”, які 
(не Дульчінея, не слава!) напроваджують його на револю
ційні гадки: нашого Панцу брала „досада на тих, що мо
жуть їсти вепрову печеню з капустою”, йому здавалося, „що 
апостоли соціялізму... поперед усього добре зголодніли і 
дивилися, як буржуї їдять такий обід”***). Апостольство рів
нобіжно з печенею! Ідейність на підложжю дрібної досади!

*) І. Бочковський в Вільній Спілці, збір. 2, ст. 130, Прага, 1923.
**) Карло Боберський, Українське народництво, ст. 114.
***) „Діло', 14. І. 1928, ст. „Як то було при народинах „Діла”.
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Примащена капуста — як стимул геройських чинів... Краще 
й Сервантес не видумав би. Еспанський Панца стає бунтів
ником і жене за самостійним островом — бо хоче там доб
ре їсти й солодко спати. Наш рідний Панца •— стає соція- 
лістом з тих самих причин: „економічний матеріялізм” ! Не 
дивно, що обидва — для мішка з вівсом (або для соціяліс- 
тичного чорного переділу) — до кожного в джури найма
лися.

Санчі не дивляться на суспільні конфлікти з точки по
гляду володаря, того, хто хоче впорядкувати, формувати 
дійсність, закути її в кайдани суворих правил, задовольни
ти свій потяг до форми, до „чудесного”. Великі кличі, Пан
ді незнані. Він мислить рідко, але конкретно. Його ідеал — 

. примащена капуста; хто її 'пообіцяє, того признає своїм па
ном. Нічим іншим звабив Панцу йти за собою й лицар смут
ної постаті, за маревом отого вигідного, ситого і п’яного 
життя на щасливій Баратарії („Соняшній машині”). Ця ка
пуста — це символ. Вона пахне скрізь не через одну нашу 
політичну програму: через програму Студинського і іже з 
ним, які стояли за большевизм за те, що ніби добрий пан 
нам землю дав і волю, і обильний харч, як їм здавалося; і 
крізь програму Драгоманова, який казав, що нашу справу 
полагодив вже Александер II, давши землю селянам, а ви
сока „політика не наше діло” („не тваєво ума дєло” !); і 
крізь програму Куліша, який радив „панам” — „робіть ви 
своє діло, панове, а ми своє робитимемо” — на хуторах та 
по левадах**); і крізь програму соціялістів і галицько-ві
денського „Прапору” — аби земля й мова, а який прапор в 
Києві має — однаково; і крізь програму Грушевського, до
сить за легковірність панцівську покараного; і крізь про
граму того Камінського, що його вже згадував, що проти 
ідеалістів українських виступав, бо „нам не думати про лю- 
кульові обіди, а про звичайний житній хліб, кусок сала і 
чарку горілки” (на цій синтезі хотів погодити москвофілів 
з українцями), і крізь програму В. Панейка і т. п.

Для одних цим житнім хлібом була — „земелька”, для

**) Твори (Руська письменність), VI, 538.
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других — „мова”, „українізація”, академія, червона шмата 
соціялізмук для четвертих — „соборність”, для пятих — со- 
няшні пігулки і пр. Але все це була та „смажена капуста”, 
та миска сочевиці, задля якої Панца продавав право пер- 
вородства на своїй землі. Його була земля, але врожай — 
ні. Він бубонів рідні слова‘святої книжки — але зміст її був 
не його. Він молився в.рідній мові, та до чужого Бога. І це 
йому вистарчало. Як джура Дон-Кіхота, він завжди мусів 
дрибцяти за своїм господарем, діставав від нього хліб для 
себе і овес для осла (як бракло хліба — то й для себе) і му
сів битися з тим, а ким наказував господар, їхати в тім на
прямку, який вибирав господар j 'адорувати богиню, яку 
адорував пан, хоч би була й прекрасна як советська баба... 
Він раз був спробував заквестіонувати прекрасність „ідеа
лу” свого пана (як наш Панца — ідеалу комунізму), але від
повідно „поучений”, признав, що „назагал беручи ота Дуль- 
чінея є досить пристійна”. Є нордійська філософія життя, 
каже Шпенґлєр, від Англії до Японії, філософія, яка знахо
дить радість в тім, що такою трагічно-тяжкою е людська 
доля; радість в дужаншо’з нею, трагічне розуміння життя*). 
Інакша філософія життя Панци. Вона — ідилічна: щоб не 
давила „життя тягота”, уникати всього, що получене з зу
силлям і боротьбою. Для покоління драгоманівців Д о н 
к іх о т о м  був Мазепа й мазепинці. Для теперішніх Панц — 
Дон-Кіхотом стає Шевченко, а заповіддю — не битися, лиш 
триматися землі та її благ.

, Панци, це іноді тип корисний і пожаданий, але — у се
бе дома. Й ого ,чесноти добрі для того, хто Санчом вродив
ся і Санчом вмирає. Але коли людина чи каста з менталь
ністю Санча має претенсії державного організатора — тоді 
наступає катастрофа. Тоді, коли провідна верства не жу
риться про справи вищого порядку, коли дбає лиш про 
„звичайний житній хліб і. кусень сала”, про „теплу жінку, 
доз єн дітей і купу грошей’̂  про „обильні харчі” й про 
„смашну капусту” чи про „земельку”, незалежнр від кого

*) „Jahre der Entsclieidung”.
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її дістане, чи про „слово рідне, мову рідну”, незалежно, що 
в тій мові вбиватимуть в мозок, — тоді колектив з такою 
„елітою” неминуче сходить до значіння фелахів.

З такою психікою не дивно, що Панца дуже ворожий 
всякому організуючому первневі в суспільстві. Анархічним 
є насамперед ідеал свободи Панца. Для нього свобода -— 
це звільнення від клопоту й тягару відповідальности. Пан
ца нізащо в світі „не проміняв би на тягар правління — сво
боду спати в тіні розложистого дуба”. Одна з постатей „Со- 
няшної Машини” вторує йому: „яке щастя було б кинути 
це вічне напруження... цю каторгу влади”, щоб стати сво- 
бідним і — „сховатися в печері”. А чи не пригадує це аргу
ментації драгоманівців, що „справді вольними можуть бу
ти тільки малі держави або ліпше сказати громади й това
риства, бо великі держави мають охоту обмежувати люд
ську свободу”*), що тому ідеалом свобідної людини му
сить бути — „безначальство” ? Проти того самого протес
тують і соціялістичні Панци, бо „світ суверенних націй — 
синонім світу вічного руїнництва”**). Для того ж і Тичина 
гукає: — „начорта нам здалася власть, нам дайте хліба їс
ти” —  „Хліба і видовищ!” — це вистарчало голоті рим
ській, це ж вистарчає нашій голоті, яка називає себе з не
порозуміння елітою. Оскільки почуття влади було чуже 
нашому Пайці, показує і наша історіографія і наша істо
рична белетристика. В історіографії червоною ниткою в’єть
ся мотив відрази до „князів і панів”, елементу „шкідливо
го”, який безпотрібно плутається в історії, не даючи демо
кратії ні рибки половити, ні горілки попити, ні „свобідно” 
жити... Що ж до історичної белетристики,^ то як тільки вона 
виводить постаті володарів, завжди виходить карикатура: 
гляди передмову до „Чорної Ради”, князя Енґієнського 
Галана, Мазепу Лепкого, Сірка Черкасенка, — все це Гам- 
лети з тирадами на тему „суєти суєт”. В порівнянні з отими 
карикатурами на володарів, виджених крізь панцівську 
призму, казковими велетнями видаються постаті Шілєра^

*) К. Коберський, Українське народництво, ст. 60.
**). І .Бочковський, празький „Соціяль-Демократ’**, ХІІ-ХІУ.
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Шекспіра або Декостера, герої „дон-кіхотських” націй, або 
постаті Шевченка і JI. Україйки.

Не тільки від ідеалу свободи Ііанци, але тим незнищимим 
епікурейством заносить і від нашої панцівської ідеї патріо
тизму. Державницький героїчний патріотизм, для Панців 
це „божевілля”, „поганське варварство”, щось аморальне 
і страшне. А як виглядає „моральний” патріотизм? Це та
кий патріотизм, що „проявляється в літературі, в національ
них піснях, національних гимнах, національних обходах, в 
одязі, улюблених красках, потравах і проче”***)\ І тут «— 
потрави, і тут „ковбаса та чарка”, піднесена до значіння 
правдивого патріотизму: Санчо Панца це вічний тип, який* 
в. нас не вимирає.

Оте епікурейство, що виявляється і в панцівськім іде
алі свободи й патріотизму, оті вічні гадки про „потрави”, 
про уникнення „тягару влади” й змагання, про те, щоб на
решті десь „сховатися в печері”, десь „полежати” — з їдли- 
во висміяв Франко в св,оїй знаній статті про Драгоманова, 
де, прикрашування того епікурейства всякими теоріями :— 
скартав він як нерозуміння „основних елементів суспільного 
життя, які від початків історії людства мусять обмежувати 
вільну волю одиниці” та її розмріяно-ліниві забаганки; 
скартав, як „наївні міркування мужика, який не бачив сві
та” і який „одинокою підвалиною суспільного звязку ба
чить свою особисту користь і приємність”.

.Та сама печать витиснута і на ідеї нашого месіянства, 
У поляків — Месія це вождь* местник, пан. У ро'сіян ■— це 
„Скіти” і „Дванацять Блока”, розгукана сила орди; це епі
лептично-завойовницька екстаза Достоєвського; це циніч
но-кабацький розгул большевицького „світового пожару”, 
в якім мерехтить луна, що освічувала шлях Батия. Наш Пан
ца мислить інакше. Застрашні, запонурі ці уявлення для 
його щирого,ніжного серденька; занадто несамовитий об
раз останнього суду в Шевченка, коли то' „сонце встане і 
осквернену землю спалить”. Для Панци нашого Месія —■ 
„ні пан, ні цар, н-і голуб-дух, лиш соняшні клярнети” (Ти

***) Нова Зоря, 3 і 7. XII. м. р., ст. о. Т. Галущинського.
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чина), його.М есія — це „тихий-сон про рай над пеклом 
життєвим”. Не Мойсей в громі й бурі на горі Сінайській/а 
сонечко ясне, коли то „розійдеться хмйра і бція віконця, 
ми у своїй рідній хаті діждемося сонця”. Ледве деінде мож
на знайти більш несмачне спростачення великого єгипет
ського бога-Ра. Наш Месія, — Месія ніжно-блакитного Ти- 
чини-Основяненка, „паралітик на роздоріжжі”, щось кволе 
і хворе. І завжди — з потребою і ворогів і друзів обійняти, 
як про це знайдете в численних снах Драгоманова про зо
лотий вік, у наших поетів і драматургів. В критичну хвили
ну еспанський Панца клянеться — „простити всі зневаги, за
подіяні йому, або які йому ще заподіють”. Наші Панци пет 
ревищають під тим оглядом навіть еспанського. Десь, ко
лись Павлик заявив, що прощає своїм землякам не тільки 
кривди, заподіяні йому, але „іще тяжчі кривди, заподіяні 
ними народові”. Це викликало дотепні уваги Франка, що 
„це вже справді верх гуманности, до, якого не підіймався 
сам Христос, бо ж він простив тільки-тим, іцр мучили його, 
а тим, що кривдили брата, обіцяв тьму кромішну”*). З та
кими поглядами наші Панци звичайно кінчали лизанням 
чобіт чужого, московського Месії.

Та сама проклята печать, витиснута й на ідеалі нашого 
Панци про інтернаціоналізм і національну експанзію.. В 
арабів, у росіян, напр., їх народ був знаряддям якоїсь уні
версальної ідеї, але — водночас ота універсальна ідея — 
ставала знаряддям їх народу. А чи ви бачили якусь універ
сальну ідею, яку зробила б своїм знаряддям наша панців- 
ська еліта? Навпаки,. завжди офірувала себе, як знаряддя 
того чи іншого чужого універсалізму — „триєдиної Руси”, 
Сходу Европи, словянства, соціялізму, стаючи до них у ста
новище попихача.

Експанзію? Панци знали лише експанзію мурашок:
Адже може в Єгипті вони, 
множачись серед муки, 
могли вирости в силу й забрать 
увесь край в свої руки...

*) JIHB-к, 1905, т. 29, стаття про Павлика.
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— методою кріликів... Позатнм експанзії так не любили, як 
не любив Панца волочитися по незнаних шляхах, замість 
сидіти на печі. Куліш („Дунайська Дума”) прославляє „во- 
єводів і панів” московських за те, що „Україну гарно за
хистили і козацтво в Чорне Море гулять не пустили”. Деінде 
з такого „гуляння” .повставали нові імперії й царства, як в 
Індії, в Родезії, в Австралії, в Америці. А такі пиряти, як 
Сесіль Родс,„ основник полуднево-африканської Домінії, ні 
трохи не різнилися від козаків, які „шарпали” Трапезунд, 
„грілися в Скутарі” або з Сірком на Крим нападали. Але 
шанований деінде, їх дух проскрибований в країні Панц, як 
елемент чисто розбишацький. Бо елемент порядкуючий, 
організуючий, володарський — Пандам ніколи не буде зро
зумілий. Вони його визнавали тільки в чужинців.

Позбавлене володарського, організуючого елементу й~ 
панЦівське поняття культури. Ідеал еспанського. Панци — 
його загумінйк, ідеал нашого — теж; культурник -— це ви
ключно той, хто порпається коло землі. Інші ■— розбійники. 
Куліш радив — пост фактум — козакам залишити „шлях 
хижацький скверний” й до „сім’ї культурників вертатись” ; 
стати землеробами. Оскільки місто є символом волі, що ор
ганізує довкола себе країну, остільки ж*воно проскрибова- 
не у Панців. Місто, як центр, що диктує свою волю землі, 
що формує життя, встановлює його соціяльне й мистець^ 
ке та інше „вірую”, місто організатор хаосу, — ненависне 
Панці. Ліпше — „чмихнути в темну нору” — на хутір, „де б 
ми могли гуляти, любуватися фонтаною, а потім, втомив
шися від ходіння, гарненько наїстися” — „наїстися”, вічний 
рефрен ідеалістичного Панци!*). Так мріють і пишуть су
часні Панци, несвідомі того, що хто сам не схоче стати ор
ганізатором життя в місті, — той не знайде жадної но
ри, в яку удалося б йому „чмихнути”. — Витягне, викурить 
його доля і відправлять, коли не до того самого міста, то 
на Соловки.

. Так, позбувшися організуючого, власновільного перв- 
ня, котився Панца/від віків — як більярдова куля — туди,

*) В. Петров — Хуторянство і Европа (Життя і Револція, 1926, VII).
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де посилала його вправна рука грача. Його працею лиши
лося — добирати до кожного шляху відповідну ідеологію, 
щоб пояснити, чому котиться якраз в той бік, а не в дру
гий. Зрештою такі ідеології (для хохлацького вжитку) се
ріями продукувала Москва.

Коли він досягнув вже такої досконалосте, тоді насту
пив ще цікавіший момент. Тоді Панца стає „свідомим”, за
мішає ідеалізувати себе самого, як це роблять ліберальні 
і с о ц іа л іс т и ч н і  Панди. А саме — вони проголосили, ідо 
Дон-Кіхот це пережиток хижої й некультурної-давнини, пе
режиток засуджений „в наш культурний вік” на загибель. 
Не його дурна віра, а розум (розум Панди!) повинен пра
вити світом, а гаслом того світу — є не боротьба з вітря
ками, а тепла перина. Віра і воля — повинні зникнути з цьо
го світу, а коли вони є заложені в природі, то треба знищити 
й природу, яка є „учителькою ненависти й розбою” (О. Ма- 
ковей). Даремно Панцам виясняти, що „нарікання на абсурд
ність історії і на жорстокість життя, випливав не з речей, 
лише з хворого думання про них”**), даремне Панцам ка
жуть схаменутися, кажуть, що „в лицарстві не ведеться, 
щоб жалітись* коли в 'кого що й болить”, як каже Дон-Кі
хот, Панца не слухає:

бо про себе я скажу вам, 
що не думаю держатись 
цих звичаїв — як щонебудь, 
буду йойкать і кричать.

І це „вірую” Панци стало „вірую” великої частини йа- 
шого письменства, яке квилить і ридає, що світ ні руш не 
хоче стати прекрасною ідилічною Баратарією.

Атрофія волі й ненависть до неї в нашого Панци дійшла 
до того щабля, що навіть страшну голодову катастрофу на 
Україні, наслідок злої людської волі займанця, — предста
вив він, як стихійне, ніким не спричинене, нещастя. Так ма̂ - 
ло він розуміє світ, як арен}' гри свідомих сил і воль, * так 
мало хоче волі чужій протиставити свою волю! Воля по

**) О. Шпенґлєр; цит. твір.
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трібна в реальнім світі конфліктів, але у вимріянім світі 
„благоденствія” — ЇЇ не треба. Другий тіанцівський філо
соф каже, що „тварини, маючи протилежні бажання, необ
хідно приходять.до взаємної ворожнечі між собою... Лю
дина ж, як моральна особистість, не підлягає цій необхід
ності... Моральні вимоги справедливости та любови ведуть 
до встановлення миру між людьми, приязні та братерства”*). 
Як?—  сам філософ про це мовчить, але ціла хмара поетів 
і політиків і публіцистів вторує йому в його єлейній „філо
софії”.

Та Санчо-Панца помиляється. Вбиваючи в собі волю, 
він не вбиває її в всесвіті, який є по самій своїй суті — во
лею, лиш сам стає безборонною жертвою того „льва зажер
ливого”, під яким символізує волю Сковорода. Хто не хо
че уярмити життя, того життя уярмлює.

На ідеал культури, свободи, щастя, самовистарчаль- 
ности, громадського життя, життя взагалі, — поклав Пан
ца свою отруйну печать. Він глядить на все — здолу, не 
згори. Не так, як той, що фасонує життя, лише як дивила
ся б пасивна матерія, що лиш біль під важкою рукою різь
баря відчуває; чужі йому дрожання творця, що тисне і мне 
лотульну глину. Тому осуджує і проклинає він всі чесноти 
творця — захоплення тріюмфом над матерією, переборення 
її опору, жадобу надати їй свою вимріяну форму, оланува- 
ти її, надати стиль і маркантний вигляд. Спокій безфорем- 
ної глини, яку ніхто не тисне і не мне, „свобода” від паль
ців творця, епікурейство „мертвої природи” — дорожчі 
Панцові за все. На всі творчі інстинкти — на пристрасть, на 
силу, енергію, волю, на все шляхетне — наліпив Санчо-Пан- 
ца свою етикету, що всі ті речі зогиджувала, всім їм — дав 
свою шельменківську інтерпретацію.

Бурю обурення викликає у всіх Панців проповідь „по
вороту Дон-Кіхота”, проте наш вік маси — є в суті речі теж 
вік менежерів, бо ніколи маси не діють самі собою; наш вік

*) Дм. Чижевський „Нариси з історії філософії на Україні”, розд. 
IX, Юркевич.
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потребує домптерів, що діють не переконуванням, а суґ- 
ґестією**). Обурення викликає в Панци заклик до „інстин
кту” замість'до тверезого „холодного розуму”. Але що таке 
інстинкт? „Інстинкт це свідома воля засобу для досягнення 
мети, несвідомо пожаданої. Інстинкт змагання в Дон-Кіхо- 
та, як всі інстинкти, може був спершу навіть чисто абстрак
тної природи, без окресленої-мети, — але чи ж ми не бачимо, 
що інстинкти, особливо важні для продовження чи збере
ження себе і роду, уявнюються в часі, коли їх ще не треба? 
Чи не бачимо, що хоч спершу й абстрактно, як напр. у зві
рят і в дітей, інстинкт змагання-забави, має величезну ко
ристь для роду, бо усвідомлений, знайшовши мету, буде 
потрібний в боротьбі за існування? Навпаки, кулінарно- 
епікурейські „розумні” й „доцільні” стремління — ведуть 
рід до... звиродніння. Панца, в критйчні години життя, сам 
це вичуває, коли нераз вночі, в опресії — тратить пануван
ня над собою, голосно гукаючи на поміч лицаря, з якого 
сміється в душі, коли наступає день.

Дужий є Панца, бо — „імя йому легіон”. Та треба ска
зати, що не взявши на рамена страшної ваги життя і бороть
би за нього, не відцуравшись ідеалу вигідництва і присто
сування, не визнавши, що основний закон життя є таки дон
кіхотський, — прекрасна країна нашого Панци лишиться 
на віки здобиччю.новітньої Орди; країною, де житимуть 
яюди „чутливі, співучі, гарні й запальні” (до дрібних справ), 
лише — без власної історії. Так буде доти, доки Панци, як 
маса, не зрозуміють, що вони ніщо без Дон-Кіхота, Панци 
на троні не засядуть, скільки б разів доля не дарувала їм 
щасливий острів Баратарію. А коли й засядуть на короткий 
час, то була б це велика історична несправедливість, бо 
означало би це пониження тонації життя, його зубожіння, 
яке довго не тривало б.

Ті, що лежать під Базаром чи Крутами — не були за- 
певно Панцами, ні ті, що мучилися по в’язницях (коли тра
пили туди не припадково!). На ланах України в муках ро

**) Comte Н. de Keyserling, — La Rev.olution mondiale.
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диться тип нової людини, тип Дон-Кіхота. Треба ці уроди- 
ни прискорити, бо не стоїть на “місці історія. Роман Серван- 
теса не є чимсь нежиттєвим. На голубих степах наших і в. 
лісах знову бродить тінь суздальського ординця, як за Пет
ра, як за Батия, який знає лиш щастя розбою і доптання: 
противника; який не розуміє милосердя. Як за Сервантеса 
в Еспанії, 'так тепер на Україні, за кожним вітряком чи со
няшником знов причаївся злий чарівник, що чигає на без
печного Панца. Життя давно перестало бути ідилією, а в- 
таких часах ідеалом не може бути людина вигоди, безжур
носте, привати і, миски сочевиці. Інші типи потрібні нам* 
іншого духового складу люди. Будуть це люди, подібні‘до 
давніх варягів, в яких — „під чолом синява озер, неспокій 
хвиль і далеч необ’ята”. В яких кров — не лінива кров без
турботних гречкосіїв, лиш — „тяжкоплинна як мед” ; яких, 
ваблять не кулішівські затишки, не соняшно-машинні па- 
цюківські утопії, а речі вищого, героїчного порядку: „щоб* 
Дону шоломом іспить”, яких ваблять до себе — „мінливі 
простори і збуджений порив вперед”. Яких девіза — не по
кірно зносити, а формувати життя. Вони таки мабуть скін
чать з Панцою. Бо той стає анахронізмом. Бо щоб країна, 
наша і ми жили, — Панца мусить вмерти.

153



МАТИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(ОЛЕНА ПЧІЛКА)

Олена Пчілка, мати Лесі Українки, була одною з най- 
видатніших постатей українського жіноцтва. І хоч почала 
писати в 80-их роках минулого віку, але не сходила з арени 
гіубличного життя майже до самої смерти. Вмерла, маючи 
майже 80 літ, в 1930 році,

, 3 давних давен і свої, і чужі, подорожники, завважили, 
що на Україні стрічається більше жінок-мужчин, ніж чоло- 
віків-мужчин. Де-які v3 учених, як Щербаківський, зв’язу
вали цей факт з довго існувавшою в нашій землі системою 
матріархату. Чи це факт, чи здогад, але Ольга Косачева, 
всією своєю діяльністю* а була вона дуже різнородна, на
лежала якраз до цього типу жінок-мужчин, з твердим ха
рактером, невгнутими переконаннями. Ці свої риси вдачі 
передала й доньці Лесі, що в кождій майже критичній стат
ті про неї знайдете цитовану думку Івана Франка,: що була 
вона — в той час — єдиним мужчиною поміж нашими по
етами.

Уроджена в Гадячі, в 1849 р., в панській родині, О. Пчіл
ка виховувалася в дворянськім пансіоні в Києві, вийшла за
між за високого судового урядовця, і мешкала у Києві, за
кордоном, або в своїм маєтку коло Ковля на Західній Во
лині.

Хто знає цю околицю, зокрема село Колодежне, де 
жила Пчілка (і де росла Леся Українка), — той зрозуміє, 
як могло розвиватися поетичне надхнення і хист письмен
ницький в матері і в доньки, — в тій повній поезії околиці, 
яку м. і. змалювала Леся в „Лісовій Пісні”... Великі ліси, від 
яких дихало повір’ями і переказами прадавньої минувшини, 
а в нашу добу — чудова операційна база повстанців; тря- 
совиська, подібні до тих, що їх згадує в своїх поезіях роз
стріляний москалями поет Фальківський, — бо Ковельщи- 
на це вже перехід до Полісся; оброслі вербами озера, що 
як причалите каюком і скочите на беріг, то вгрузнете по 
кістки в землю... Чудові історичні памятники — замок на
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шого князя Любарта в Луцьку, гора королеви Бони в Кре
мінці, де ще лишилися спогади про Кривоноса; Берестечко, 
куди до останнього часу щороку відбувалася проща укра
їнська на кістки козаків, що впали в битві триста літ тому; 
ГІочаїв з Лаврою, старезна мова мешканців, їх старі звичаї, 
а на Івана Купала — фантастичний вигляд волинського се
ла, коли озером плили вінці, з усіх усюд лунали далекі спі
ви хлопців і дівчат, і всюди, як западала тьма, зеленим фос
форичним вогнем в кущах блискали світлячки, а в степу; 
на пригорках — блимали й мерехтіли вогні Іванової. Ночі...

В цій околиці жила і черпала своє надхнеиня Олена 
Пчілка.

Писала поезії, новелі, драматичні твори, публіцистич
ні, редагувала власний журнал; була піоніркою жіночого 
руху, і матер’ю Лесі Українки, якої дух розвинувся і зфор- 
мувався, в великім степені, власне під впливом матері.

Була це постать, яка трохи осторонь стояла від-укра
їнської суспільносте. Багато було питань, які ділили їі від 
тої суспільносте. А головно — її вдача, безкомпромісова, 
мілітантна, горда, що можна побачити й на її портреті, звід
ки дивляться на вас пара проникливих суворих очей, з під 
трохи насуплених брів, висунуте наперід, виразно окресле
не, підборіддя, високе просте чоло, твердо закроєні уста; 
нічого з солодкавости української Марусі, а цілість — пов
на жіночого чару> краси, і детермінації.

Тодішнє українське товариство, яке любило згладжу
вати всі острі кути, говорити пів-голосом, не ображати ні
кого, хто міг би пошкодити, — уважало її трохи за дивач
ку. В тім не було нічого дивного, ні нового. Пригадуєте 
вірш Шевченка — „Юродивий” ? Порядне товариство зав
ше проголошує „юродивим”, „дурним оригіналом” — вся
кого, хто с£ред конвенційної мовчанки, забріханости й по- 
тульности, — остро запротестує проти воліючого зла, яко
їсь підлоти, або проти бундючного противника. Це робила 
все життя Олена Пчілка, і тому трохи з резервою ставилося 
до. неї наше громадянство.
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Одна з постатей Лесі Українки докоряє свому оточен
ню: •

... Я наче бранець,
Що на чужій землі шанує Бога,
Нікому невідомого в країні.

Таким от „бранцем”, такою „бранкою”, була й мати 
Лесі, неоцінена за життя, і часто висміювана короткозорим 
загалом. Три незатерті сліди залишила вона по собі. Перед
усім отже як характер, як одна з немногих виразно окрес
лених постатей тогочасної української безобличности. Цю 
першу її заслугу уважав за хибу її безхарактерний вік... її 
творчість, як письменниці, і особливо публіцистки ■— кар
тали як вибрики якогось „анфан терібль”... Нарешті .вихо
вання і сформовання доньки Лесі — і цю заслугу відбирав 
в неї загад, приписуючи її неслушно кому іншому, як поба
чимо далі.

Критики не були ласкаві до неї, бо була в опозиції і 
до сучасного, духово скаліченого большевиками, і до вчо
рашнього, скаліченого царатом українства. Не любить її 
совєтська критика, ні критик демократичного українства, 
С. Єфремов за її „шовінізм”, очевидно „вузький”, ні Чика- 
ленко, такий несправедливий до неї в своїм „Щоденнику”. 
Але рацію їй за те, в останнім розрахунку, признало саме 
життя...

Основна її ідея, ідея її життя й творчости, була — що 
і українське письменство, і українська політика -— мусять 
вийти з зачарованого кола простонародносте „Плебейсь
кою літературою” назвав колись сучасну йому нашу літе
ратуру Драгоманів. Цих поглядів свого брата ніяк не поді
ляла Олена Пчілка. Національність — думала вона — не об
межується простонародністю. Коли націоналізм визнає са
му простонародність і, через те, саму тільки народню мову,
— то це нісенітниця, „з таким націоналізмом можна тільки 
закиснути на місці”. Ці свої погляди розвиває і в передмо
ві до перекладу творів Гоголя на українську мову (1881); 
ці ж погляди передираються і крізь її статті публіцистичні, 
і крізь її белетристичні твори. Письменство повинно давати
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відповідь на всі прокляті, на всі актуальні й пекучі пробле
ми, а не замикатися в вузькі рамки життя одної лише верс
тви нації.

ЇЇ белетристичні твори, особливо з огляду на тематику, 
були явищем'видатним на свій час. її колеги по перу нехту-. 
вали політичною стороною української проблеми; для них 
народ український — це була властиво одна верства, кляса 
паріїв; Для неї народ — це була нація, що як кожна нор
мальна нація, складався з різних верств. Психологічне на- 
ставлення її сучасників було перечулене співчуття з обез- 
доленими, милосердна сльоза, що мала гоїти всі рани. розв’я: 
зувати всі питання, звільняючи від обов’язку їх глибшого 
розуміння або до них активного відношення. Олена Пчілка 
здалека стояла від того примітиву. -їй не вистарчало звору
шувати читача чиєюсь „гіркою долею”, що0б від неї серце 
„занило й затужило” (А. Метлинський). Замісць загально
українського всецілющоцо зілля на всі болі, — милосердної 
сльози, шукала вона в своїх творах чинного протесту. А хоч 
зачіпала й ті самі проблеми, то порушувала їх глибше. Ін
ші — огортали симпатією все своє, яке б воно не було; во
на — ота „шовіністка” — розрізняла, нераз картаючи влас
не оточення.

її займала боротьба за нову людину, не лиш за скибу 
землі абр з „народною недолею”. Бо не хлібом єдиним жи
ве людина .і не кожний принижений є гідний співчуття. Гід
ний того співчуття був — кажучи виразом Франка — лише 
„цілий чоловік”, з відпорною душею, без якої нема відро
дження раба. Душею „цілої людини” — ось чим треба було 
здобути собі нагороду, не самим терпінням.

В своїх спогадах, оповідає вона про цікаву постать сво
єї бабусі, яка мабуть не лишилася без впливу на пізнішу 
письменницю. Бабусю ту прозивали — „Вісімнадцятий вік”, 
бо в книгозбірні її повно було французьких романів тої 
доби, тай вся вона — духом своїм — була нібито живе ви- 
копалиско того віку. Бабуся та — „весела, бадьора, жар
тівлива, іноді висловлювала свавільні думки” — пише Пчіл
ка. — Було каже: „Не хочу я бути в раю, бо там велика ну-
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дота. Все те саме! Кажуть там янголи дснь-у-день співають, 
та що з того? Добре, як гарно співають, а коли, інші так, як: 
наші краснолуцькі дяки, то не дай Боже!” В добу народ
ницького ліберального українства, з його ідеалом незахма~: 
реного „щастя” або утопії соціялістичного „раю”, — дійс
но свавільною думкою^ був погляд на світ не як на країну 
вигоди чи невигоди, а —- нудоти чи повноти життя. Дзвенів 
в тих думках свавільний сміх фрівольного ХУІІІ-го віку ка
валерів з напудрованими косицями і дам у фіжмах, „міша
нина християнства XVIII-го віку та якобінства з демократич
ним цезаризмом” — як писала вона. І коли щось з того гри
зучого сміху і „свавільних думок”, не таких як в інших, — 
знаходимо в творах Пчілки, разом з якобінською задирку
ватістю, загонистістю і нетолеранцією, — чужою і її бра
тові Михайлові, і взагалі ХІХ-му вікові, — то перейняла це 
Олена Пчілка власне у тої бабусі, та ще може в Якова Дра
гоманова, декабриста, що згинув на'засланню. В тих дум
ках старого, не1 зросійщеного ще духово, українства і росла 
вона, жадібне всякаючи їх в себе. Ось чому й творчість її 
так різниться від творчости Вовчка,'Нечуя або Мирного.

Кожне її оповідання — це якийсь глибший конфлікт, 
не простий собі малюнок, щоб зворушити читача. Це якась 
проблема — або протест проти офіційнокмосковської цер
кви („За правдою” ); або проти чужої, московської куль
тури (там-же й „Пішаліон”, „Біла кицька”). А над усім до
мінує питання, незнане її сучасникам, але яке її безнастанно 
займало: — змаг активної одиниці з інерцією, з безрухом 
власної суспільносте; трагізм тих, які — „з громадою ста
ють на поєдинок” („В пущі” Лесі Українки), тема дуже по
ширена в західно-європейській літературі, але мало в на
шій.

І всюди в ті проблеми вносила письменниця свою пи
тому ноту. Ось іде мова про душі, вихолоджені порожне
чею зррсійщецої офіційної церкви... І Пчілка не стільки пе
реймається тривогою і сумнівами тих душ, як малює про
тест фанатиків духа, шукачів нової правди... Ось виступає 
проти чужої культури! Але не за те, що вона „панська”, а
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за те, що чужа і замало панська! Культурі російській, куль
турі Пушкина — поклонялися як ідолові її земляки. Для неї
— це була „отруя” („За правдою”). В передових представ
никах тої літератури бачила вона не наших-духових провід
ників, а тільки „російську .розволокість і млявість думки”*

Мало.була вона схильна „до плачу над лихою долею” 
і в трактованню соціяльного питання., В новелі „Збентеже
на Вечеря” бачимо хлопчика Омелька, протестанта проти 
московського панства, але не за його „панскість”, а за те, 
іцо є ті пани якісь „анемічні”, „смішні і миршаві”, за їх 
здеґенерованість, якою гордила здорова селянська душа 
Омелька. Погорда Омелька до того панства, це не ■— зви
чайна у нас — ненависть хирлявих, звихнених заздрісників 
до сильних, а погорда раси, певної своєї здоровости, вищо» 
сти моральної, до збанкрутованої кляси, готової вже до 
уступлення. Ненависть не здолу вгору, а згори вділ. Відно
шення письменниці до соціяльно-покривдженого *— не роз
чулений жаль до нього, а симпатія з ним за7 відвагу його, 
того хлопця, який мститься за зневагу, шпурляючи назад 
панам, крізь збиту шибу, отриманого у Свят Вечір п’ятака..о 
За цей жест і любить вона того свого Омелька, не за його 
лахи і кривду. Ті самі нотки звучать в другім оповіданні — 
„Солов’їний спів”, нотки чинної реакції пошкодованого, не 
розчуленої симпатії до нього.

Ту саму нотку знайдете в її трактованню проблематики 
кохання й родинного життя. Про свою „Козачку Олену” 
писала вона до Ом. Огоновського: „Не в той слід іду я, в 
який пішов той Марко Вовчок і сучасні йому автори, я ста- 
ла на нове поле”. Бере вона за героїнь не „тих ніжних ко
ханок, сестер і жінок, а постать жінкичпатріотки”, знову — 
активної протестантки, борця. В цій поемі описує вона по
стать дівчини-патріотки з часів гетьманування П. Дорошен
ка. Василеві, хоч він одружився з іншою, приносить на про
щання дівчина мережану хустку, як той іде в похід:

Уже стоїть осідланий — Твій кінь воронець, —
Треба хутко знаходити — Розмові кінець...
. Тож колишня твоя мила -— Прощатись прийшла,
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Та гостинця на прощання — Тобі принесла:
Пам’ятаєш мережану — Хустину мою?
Не здалася хустиночка — На весілля нам...
Алеж тобі готувала, — Тобі і оддам!

Урази особистої до нього не має, журиться важнішою 
сдравою: як переможе у полі, хай вертає додому; коли щас
тя принесе тая хустина, — „хай розплете твоя жінка кони
кові гриву” !

„Коли ж в ділові святому — Зрадиш, козаченьку, — 
Хай натрапиш, вертаючись, — На злу доріженьку! «— Хай 
тоді у чистім полі — Ти марно загинеш — І моєю хустиною
—  Собі руки вкриєш! — Памятайже теє слово, ■— Що тут 
говорила, — Як прощатись приходила — Незві'нчана мила”.

Ця поема одна з найкращих її речей, силою виразу, ко- 
ваністю стилю і змістом, гордим і шляхетним; зрада особис
та — це біль, який переболить. Але-зради отчизни не виба
чить!

Подібний другий вірш —  ̂„Прощання”, де говорить в 
імені лицаря, що від’їздите в свою непевну путь: — „Манд
рую, кохана, в непевну дорогу... Хай буде як буде”, та він не 
вернеться з раз обраного вольною волею‘шляху. Просить, 
щоб очі коханої освітили йому путь, щоб одвагу додавали, 
а не жаль...

Свійською є й інтерпретація Пчілкою постаті біблійної 
Юдити. У деяких наших авторів ця демонічна постать пере
міняється в ніжну коханку, у Пчілки — „вбогая Юдита” Сам- 
сонові себе не продала, воліла занапастити свої літа, аби 
„помсту здобути” свому народові. Знову момент патріо
тизму — над моментом особистого щастя...

Власний свій підхід мала вона і до справ подружжя. В 
одній новелі („Світло добра”), одна з її постатей каже: — 
„не в тім,сила, з якої сторони — (цебто якої нації) — лю
дина, а щоб по серцю була”. Але Пчілка не приймає цеї те
орії, в новелях („Піґмаліон”, „Біла кицька”) ставляє над 
власне серце — рідну сторону. На першім місці у жінки 
ставляє не „ніжність”, а характерність. Не лише має люди
на іти за голосом серця, а за нриказами вищого порядку.
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Немилосердно картає мрійників вигідництва, глузує з них, 
хочби й належали до власного народу, стає й „з громадою 
на поєдинок”, коли тій громаді брак гарту і витревалости. 
В цих самих випадках глузував з громади, як з „капусти 
головатої” — і Шевченко. Ділила людей не на „добрий” 
народі „злих” панів, лише на інші дві категорії ■— на лю
дей сильної віри і волі з одної сторони, а з другої — на ма- 
некинів житейського театру, смиканих за мотузок чужою 
рукою, і

Відповідно до такого наставлення, відшукувала вона 
й взірці з чужомовної літератури, які перекладала. Пере
кладала насамперед Гоголя. Перекладала м. і. з Лєрмонто
ва, цього, своєю психікою, найменш московського поета 
Росії (він все підкреслював своє шкоцьке походження). Пе
реклала його „Мцирі”, історію молодого кавказького чен
ця, що тікає з мурів монастиря, щоб згинути в смертель
нім поєдинку з диким барсом — звеличення повноти жит
тя, безстрашности і боротьби. Переложила Олена Пчілка 
і Юлія Словацького — „Ліля Венеда”, де її увагу звернула 
на себе постать полоненого короля, який відмовився стати 
„послугачем-музикою” нового пана, воліючи спалити свою 
арфу, ніж дати її зганьбити службою чужинцеві (Чи не це 
надхнуло Л. Українку на її „Оргію” ?).

Навіть в дрібничках — рідко'Зраджуючи себе — трис- 
кае з усіх її писань той її життєвий настрій, так часто да
лекий від настрою її сучасників. Пригнобленим співчувала, 
та не за самий факт їх терпіння; а їх визволення не мало 
прийти автоматично як нагорода за страждання. Вона ша
нувала людину не за її приналежність до тої чи іншої верс
тви чи кляси, а за те що вона була людиною, за її душев
ний гарт, що не піддавався насильству, за душевну міць. 
Той гарт, та міць і мали — на її думку — принести визво
лення страждучим) не якісь там „об’єктивні причини”,, про
світа чи поступ. Мала глибокий подив до фанатиків своєї 
віри. Писала: — „люди, що мають якусь міцну ідею в сво
їм життю й діяльности, взагалі варті уваги і гідні пошани”. 
В новелі „За правду” — захоплюється ними: — „яка в них
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велика’сила переконання! Це мене надить!”, і хоч в остан
нім рахунку відверталася від тих сектантів, яких виводить 
в новелі, але імпонували вони їй, як імпонувала всяка сила 
духа і переконання „взагалі”.

З того ж підходу свого подивляє вона й Шевченка. Під
креслює в нім, що „поет був цілий вік вірний своїй думці...;, 
як починав, так і кінчив — не зрадив свому глаголу”. Виви- 
щає його перед росіянином Пушкином, якому слушно заки
дала політичне перекинчицтво, коли цей колишній приятель 
декабристів-революціонерів, став звеличником царя, того са
мого, що його приятелів післав на каторгу...

Думала, що всяка кляса чи нація, яка хоче піднестися 
з занепаду, має передусім піднестися духом, має видати з 
себе нову людину: „не в чому наша недостача, — писала,
— як в людях”... В часи, коли все поступове українство, іду
чи за прикладом ліберальної Росії, — щасливого майбут
нього шукало тільки в зміні зовнішніх обставин, державно
го чи соціального порядку, — її клич, передусім удоскона
литися самому, самим стати насамперед твердим духом,
— був ревеляцією, на яку, на жаль, так мало звернули ува
ги...

Життя уважала не за механічний поступ, лише за без
настанну, невсипущу боротьбу, з ворогом нації і з оспаліс- 
тю власної суспільности. Не приймає ідеалу людини „чис
того серця” і „кришталевої душі”, яка „не має ворогів”, як 
деякі земляки намагалися представити знаного композито
ра М. Лисенка. Боронить його вона: „як може бути — пи
тається, — щоб чоловік видатний не мав ворогів? Це мож
ливо тільки для людини зовсім незначної, про яку справді 
можна сказати, що вона — нікому нічого”. Багато ворогів 
мала й вона сама; була натурою, як писав Чикаленко, „яку 
кортить полеміка”, вабить змагання.

Подібно як в її поезії, в новелях, в перекладах, так са
мо яскраво відбивалася її непримирима вдача і в її публі
цистиці. Особливо в справах відношення до націй, що па
нували над Україною. Щоби зрозуміти суть її розходження 
з офіційними — що так скажу — колами українськими в
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поглядах на ці дражливі справи, — треба усвідомити собі, 
що для тодішніх українців божищем була ліберальна Ро
сія. Вони були проти режиму, проти царату, але ідеали ро
сійської ліберальної чи соціалістичної інтелігенції — це бу
ли й ідеали інтелігентів українських; вони вірили, що сво- 
бідна нова Росія дасть свободу і нам; що тільки з нею, не 
проти неї — стелиться наш шлях; адорували вони так зва
ну „велику російську літературу”, а сказати хоч слово кри
тики на Толстого чи Тургенева або Пушкина, — це була 
образа кожного свободолюбного українця. Мало було тоді 
таких, що думали більше незалежно. До тих немногих на
лежала й Олена Пчілка, і за те бласне, що бачила дальше, 
і не хотіла плисти за течією, яка — знала вона •— веде 
Україну до згуби, — її земляки й охрестили її дивачкою...

Нема що тому дивуватися. Не треба думати, що так 
звані відемські процеси існували тільки за часів Середньо
віччя, і лише на Заході. Існували вони і в пізніші часи і ще 
у Квітки можете прочитати про це в оповіданні „Конотоп
ська відьма”. Та ще й в оповіданні Леся Мартовича (,-,Му
жицька смерть”) — Грициха присягалася, що Варвара є 
таки відьма, бо на власні очі бачила, як та „ходила гола 
навкруг хати з макітрою на голові”... А інших лаяли відь
мами просто тому, що скоса дивилися на сусідів. Доказів 
не вимагалося, треба було на підозрілого (не такого як всі) 
кричати, повторяти і причепити ганьбляче слівце. А тоді 
вже був кінець... всі її обминали. Те що давніше значило 
слово ..відьма”, то тепер значить слово „фашист” або „во
рог демократії”, бо вже за одне це людину варта повісити. 
Як варта було розіп’ясти Христа за те, що був „ворогом ці
саря”, як кричали жиди. За часів Олени Пчілки — таким 
слівцем, що виключаючи всякі дебати, відразу п’ятнував 
людину як проскрибовану, відсуджену від чести, як „відь
му” — було слівце „шовініст”, „шовіністка”, вузька ндціо- 
налістка... Цю наліпку причепили і Олені Пчілці. Тримала-; 
ся бо думок на національні справи, п’ятнованих більшістю 
як єресь... —

В Полтаві видавала „Рідний Край”, журнал, який офГ-
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цінне українство висміювало, а подекуди й просто бойко
тувало, хоч в тім журналі писала і Леся Українка і хоч в 
нім було ,далеко більше нераз здорових думок,, як в інших 
часописах наших тої доби. Офіційне українство тих часів 
*— було космополітичне, повне ■— як вже сказав — віри в 
російский лібералізм, в вічну згоду з ним і з жидівством, 
повне безмежної пошани до російської культури; йшло в 
сторону найменшого опору. Нічого з того не мала в своїй 
публіцистиці Олена Пчілка — а займалася нею найінтен- 
зивніше від 1900 до 1914 коли — з вибухом війни — цар
ський уряд заборонив видавання „Рідного Краю”. Вона ба
чила, як над її країною зависла тяжка змора російщини, 
власне російщини, а не лише царського режиму і закликала 
до боротиби з нею, і з російським лібералізмом, і з соціа
лізмом, і всіми неросійськими агентами московського коло
ніалізму на Україні, яких портретували подостатком і Не- 
чуй-Левицький, і Мирний.

На вічні залицяння сучасників до московських лібералів 
і соціалістів, вона відповідала: — „не можна вірити росій
ським лібералам, ні марнувати кебету на якесь там споді
ване поєднання з ними”. А коли їй говорили про конечність 
єдиного фронту з російськими лібералами в цілях успіш
ної політичної боротьби, вона відказувала: — „треба мати 
більше віри в свої сили”... В ті часи розпаношилося також 
нове слов’янофільство. Говорилося, як і нині, про єднання 
всіх слов'ян межи собою, а думалося — якби ще тих братів- 
слов’ян, які живуть поза межами імперії російської, — теж 
взяти в кайдани. Бо провід в тім слов’янофільськім русі, як 
тепер, так і тоді'— повинна була очевидно вести Росія. Оле
на Пчілка перестерігала земляків перед захопленням воро
жою нам ідеєю і писала: ,*не настав ще час для слов’янської 
згоди” !

На всі пекучі політичні питання, відгукувалася в своїм 
журналі та відважна жінка, і всі їх трактувала оригінально 
і незалежно, виходячи тільки з інтересів свого народу і сво
єї країни. Чи йшло про вибори до Державної Думи (до цар
ського. парламенту), про виборчі бльоки і порозуміння;
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чи про рух кооперативний, який тоді починав пишно роз
ростатися на Україні наддніпрянській, чи про справи „Про
світ”, — все обстоювала вона незалежну позицію національ
ну в тих питаннях, позицію незалежної національної полі
тики і тактики. В часи, коли на провідників російського лі
бералізму чи соціялізму дивилися як на божків на Україні,
— її наставлення було майже героїчне. Подібне їй настав- 
лення проповідував на терені України в ті часи М. Міхнов- 
ський, на Слобожанщині, в своїм „Снопі”, видаванім в Хар
кові.

Одною з провідних постатей, законодавців російської 
культури, її Мойсеєм — був, ще від часів Шевченка, знаний 
критик літературний В. Бєлінскій. Для Пчілки — Бєлінскій 
був живим втіленням цілої облуди московщинй, — з гар
ними і високими словами на устах, і з каменюкою за пазу
хою на всякого, хто смів підносити голос проти московсь
кого месіянства. Та для її земляків Бєлінскій ^>ув „табу”, 
особою нетикальною, носієм „великої культури братнього 
народу”, до якого заповідей треба було прислухатися і ЇЗс 
сповняти... В нашім життю відіграв він вічнопам’ятну ролю 
своєю нагінкою на Шевченка. Його виводило з рівноваги, 
як смів Шевченко писати по українськи, і як смів так кар
тати царат і москалів, як він картав? Тому, коли Шевченка 
відправив царат на заслання, ліберал Бєлінскій не посідав
ся з радости і в своїм журналі хвалив царя Миколу, що так 
зробив... Олена Пчілка не признавала його, бачила в нім 
лише облудного оборонця кривавого шляху московської 
імперіяльної захланности. Щоб відчинити очі на нього 
своїм засліпленим землякам, Олена Пчілка наводила місце 
з Бєлінского, де той писав, що „уряд російський не нарушив 
народне право, підбивши собі Кримчаків і (кавказьких) 
верховинців, оті банди розбійників... які завдали стільки 
злого Росії і тим образили її великість”. На думку ліберала 
Бєлінского, „російський уряд визволив Грузію й Вірменію 
від тиранії-азійських деспотів!” Цілком мова большевиків! 
А зупиняюся я над тим тому, що в російсько-українських 
відносинах — міняються люди, убрання й наліпки, а суть
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лишається та сама. І тепер повно е в московськім письмен
стві таких Белінских, тільки вони інакше називаються, і те
пер, завойовуючи вогнем і мечем якийсь нарід, вимагають, 
щоб той тішився „визволенням’’ і квіти під ноги наїздни- 
кові сипав. І тепер знаходяться, як і за Пчілки знаходили
ся, землячки, які кричали тим Бєлінским „Осанна”... Цеї 
„Осанки” не кричала Олена Пчілка, не бігла за возом чу
жого тріюмфатора. Вона писала, що до культури, яка ви
дала подібних облудників і звеличників насильства, можна 
чути хиба погорду... Навіть Достоєвскій писав про Бєлін- 
■ского, лаючи його за його безбожництво, — як „о самом 
смрадном, тупом и позорном явленії нашей жизни”, як про 
символ „мелкой злоби, подлости и самолюбія”. Та коли 
якийсь українець писав про нього хоч соту частину цього, 
його каменували дорогі земляки, як ретрограда і реакціо
нера... Робили так і з О. Пчілкою.

Ще з більшим запереченням ставилася вона до друго
го божка і герольда московської культури — до графа Льва 
Толстого. Толстой, як учитель життя, був для неї „великий 
лицемір”, бо те його „царство Божіє”, яке проповідував, 
так глибоко заховане „внутри нас” і таке далеке від життя! 
В постаті „великого вчителя землі російської” — бачила 
Пчілка „більш тіні, ніж світла”, а в проповіді його — „вели
ку облуду”. Не розуміла, як може він, що „кличе до протест 
ту в питаннях віри і в основах громадського , життя”, разом 
з  тим проповідувати .„непротивлення злу” ; це „дві речі, що 
розбивають одна одну”. Богацько в'нім — думала — було 
лозерства. „Малюнок-портрет Толстого босоніж біля плу
га є неначе портрет якогось актора в (якійсь) ролі (теат
ральній)” — писала Пчілка. Особливо о'бурилася вона на 
Чернігівську „Просвіту”, яка запропонувала всім „Просві
там” на Наддніпрянщині, в Галичині, на Буковині і в Аме
риці спільно відсвяткувати ювилей Толстого. Питалася во
на — „та нбвже ж для загального, поєднання всіх наших 
просвітніх сил нема'Пильнішої справи, ніж святкування юві
лею графа Льва Толстого” ? Чому Толстого? Чому не Шев
ченка? Та в її часи такі голоси були „голосом воліючого в

166



пустині”... Протести О. Пчілки проти льокайства перед Тол- 
•стим, проти культу Бєлінского, що так цинічно варварська 
ставизся до Шевченка, — ці її протести земляки картали 
•як прояви „шовінізму” і „вузького націоналізму”.

Інакші були й її погляди на жидівство на Україні. Від
булась тоді голосна колись судова розправа проти Бейліса, 
жида, обвинуваченого в ритуальнім убійстві і виправдано
го судом. З цього приводу писав у провіднім органі україн
ців, в Київській „Раді”, речник ліберального українства, 
критик Сергій. Єфремов — „Бейлісе, я тобі вклоняйся!”... 
З  цього приводу писала О. Пчілка: „та невже ж почуття сво
єї достойности, гідности, якогось гонору і совісти, не спи
нить наших письменників у тому паданню ниць, до ніг чу
жинців? Чому не кажуть всякому, хто після сидження в тюр- 
•мі був виправданий, — „я тобі вклоняюся” ? А скільки се
ред них було й українців, що сиділи по царських тюрмах? 
Нащо ж розбивати собі лоб на поклонах” ?

За таке її наставлення до цеї справи, преса української, 
ліберально-соціялістичної інтелігенції оголосила цю сміли
ву жінку під громадським бойкотом. Вона його не злякала
ся. Не без почуття гумору, оповідала в своїм журналі, як 
до неї з’явилася делегація від російської преси у Києві з 
протестом проти ніби то антисемітських статтей в „Рідно
му Краю”. Очевидно, делегати прочитали про цей „антисе
мітизм” не в її журналі, а в „Кіевских Вєстях”, бо заявили 
вони —г „украинских ґазет не читаєм, так как етаво язика 
не знаєм”. Пчілка здивовано запитала, як же ж вони не зна
ють мови України, живучи на Україні? Відповідь делегатів 
була: — „ми живьом не на У крайнє, а в російской імперій”. 
Тоді, оповідає про це поетка, „мені зосталось сказати на 
це одно, і я, це сказала: значить правда, що ви серед нас чу- 
жородне тіло, ви дійсно нам чужі, навіть вороги нації”. За 
пропаганду ЇЇ ідей і мальтретували її земляки-ліберали і 
соціалісти, які звикли розбивати собі лоба раз перед Тол- 
стим, раз перед Бєлінским, раз перед Бейлісом. Як тепер 
перед большевиками...

Але це була політика, а в приватнім життю — Олена
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Пчілка була повна куртуазії. Непохитна в справах засадни- 
чих, громадських, ця „шовіністка” зовсім іншою була там, 
де ці засадничі справи не були в грі. Оповідають пікантну 
сцену з її приватного життя: до Олени Пчілки, до маєтку 
її, прийшов жид Мошко з якимсь інтересом (в ті часи для 
інтересів кожний тіан на Україні мав свого Мошка). На ве
ранді сиділо товариство, опріч господині — все молоді лі
берали, поступовці, студенти, сторонники повної рівноправ- 
ности жидів, не такі „антисеміти” як Пчілка, і пили чай. 
„Сідай, Мошку, нап’ємося з нами” ! — запросила господиня.
І Мошко сів пити чай з антисеміткою, тоді як всі ліберальні 
паничі обурено гуртом встали і вийшли, аби не сидіти з 
Мошком при однім столі... Подібна психіка поверхової,, 
словоблудної „засадничости”, покутує і досі серед україн
ців. І досі, наприклад, коли „любезні земляки” їдуть на 
спільну нараду з явними противниками самостійности, — 
то це уважається за нормальну політичну акцію... Коли ж 
хто вип’є шклянку чаю з росіянкою або поговорить з нею 
по російськи, — про погоду чи флірт, — це національна 
зрада. Проти того плебейського примітивізму остро й ви
ступала Олена Пчілка. Вона навчала, що до справи чужин
ців на Україні нема чого підходити з „гуманної/чоловіко- 
любної” точки погляду, „а з чисто практичної”, з точки по
гляду „боротьби за життя б своїм краю”. Не можна дума
ти відірваними гаслами -— лібералізм, соціялізм, поступ,, 
або як тепе{Х змосковська кажуть українці -— „прогрес”, «— 
без відношення до своєї країни. Особливо тому, що ці ж 
доктрини несли до нас з Московщини. Що з того, що гово
рили нам — не будьте вузькоглядами, обмеженими гіровін- 
ціялами! Будьте космополітами, всесвітянцями! — що S то
го, коли пошкробати тільки, а зза принадної маски якоїсь 
міжнародньої науки, завше вилазило огидне обличчя об
лудного наїздника...

До одного з своїх оповідань дала О. Пчілка мотто з 
одного польського поета:

„мартве знаш правди, незнане для люду; не знаш правд 
живих — нє обачиш цуду!”
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Цих живих правд і шукала вона і в відношенню до рЬ- 
сійського лібералізму, і до російської культури і літератури,, 
і до немоскалів-аґентів московської екопанзії на Україні, 
до всієї проблематики нашого життя. Серед тих брехливих- 
„правд” був космополітизм (всесвітянство), який проти
ставляв ще Драгоманов „вузькому національству”. „Вам 
націоналізм здається занадто вузьким, — каже одна з ЇГ 
постатей, — але навпаки, "гадка космополітизму може ста
ти занадто широкою, розпливчастою і коли хто має дійти 
до апатії (зневіри), то з гадки космополітизму хутчій дійде 
до неї”... Ці слова звучать як пророцтво! Скільки ж то* на
ших земляків, яких мара космополітизму в останній боль- 
шейицькій формі погнала до того табору, — скільки їх зне- 
вірювалося в далекій Колимі, на Соловках, в концентраках, 
скільки — як Хвильовий — пускали собі кулю в чоло! А 
скільки то комуністичних космополітів в Чехії, в Польщі, 
в Югославії, в Німеччині — переходять той самий тернцс- 
тий шлях зневіри, розпачу або смерти за те, що не розумі
ли простої істини, яку обстоювала Олена Пчілка сорок літ 
тому! — що облудою є всяка міжнародня нібито ощаслив
лююча людскісгь ідея, яку приносить на вістрі своїх багне
тів або на кінці свого облудного язика чужинець!

Тоді ці думки видавалися, і п’ятнувалися,, як єресь, як. 
відемство — і ще яке! Та найкращою регабілітацією, ви
правданням, Олени Пчілки перед тодішнім українством —  
є не тільки факти життя, але й спізнені рефлексії — мудрих 
по шкоді-земляків. В своїм „Щоденнику” видавець „Ради”* 
знаний діяч з-перед 1-ої війни, Евген Чикаленко, писав про* 
співвизнавців Бейліса, що є вони „найбільшими і найщи^ 
рііішми агентами охмосковлення” ; писав, що російський лі
бералізм є найстрашніший асиміляційний чинник на Укра
їні. Отже коли ці думки, актуальні і на часі, коли їх  вислов
лювала та самітна жінка відважно і голосно, ■— то стягала: 
на себе нераз бойкот власної суспільности. Тоді як де-якї 
мужчини (як Е. Чикаленко) довіряли ці думки лише свому 
„Щоденнику”, і то мудрі по шкоді, бо в розгарі боротьби 
ховалися з ними, ідучи за течією, що нераз вела до згуби на-
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;цію... І тут Олена Пчілка не знала розходження між словом 
і  ділом, далеко випереджуючи свій час і своїх земляків.

Від її поезії і новелістики, від її публіцистики, перейду 
до її третього чину, третьої заслуги супроти нашої країну,
— яка може варта була двох попередніх, — до дарунку, що 
вона лишила нашій літратурі в особі своєї доньки — Лесі 
Українки, Ларисси Косачівної, Квітки по мужу. В однім з 
листів писала Пчілка: — „В дітей мені хотілося перелити 
свою душу й думки •— і з певністю можу сказати, що мені 
це вдалося”... Мала вона рацію що до Лесі бодай. Як я вже 
згадав, в Олені Пчілці у нас хочуть бачити лиш фізичну, не 
духову мати Лесі Українки. За духового батька її уважають 
дядька її, брата матері, — Михайла Драгоманова. На мою 
думку — без жадних підстав. Розумують при тім поверхо
во: Драгоманов був дядьком Лесі, вона часто з ним листу
валася, звідти і виводили, що мусіла бути під його впли
вом. Твердження за поверхове. Єдине, в чім може Драго
манов мав на Лесю вплив, це що прищепив їй зацікавлення 
історією. ГІозатим ціле світовідчування його було зовсім 
протилежне світовідчуванню доньки Олени Пчілки. Драго
манов був соціяліст, анархист, космополіт, антиякобінець, 
проповідник толеранції. Леся — письменниця — була аг
ресивна як її мати, фанатична як її мати, дивилася на світ 
як на боротьбу не кляс, а націй. Де ж драгоманівські впли
ви? Слушно пише один советський критик (Дорошкевич), 
що чужа була Лесі ідея соціяльної революції; що прийма
ючи політичну революцію проти Росії, „революційним шля
хом думала вона дійти до національно-буржуазної концеп
ції самостійної української державности... їй хотілося бо
ротьби, але не в середині України (не клясової), а поза ме
жами її, боротьби з Росією”. Ідеї зовсім чужі Драгоманову, 
а що їх знаходить у Лесі совєтчик, якому ці її думки зовсім 
не наруку, тим цікавіше це. Так само, Драгоманов не терпів 
Шевченка за вплив, що мало на нього Євангеліє, за його 
біблійні теми. І якраз своє надхнення черпала Леся часто- 
густо з євангельських сюжетів. Нічого спільного не мало 
це все з духом Драгоманова. Виключати або ослабляти
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вплив на Лесю її матері О. Пчілки, тим менш оправдане, що 
їх ідейну інтимність стверджують незаперечені факти. Леся 
активно підтримувала „Рідний Край” Олени Пчілки, писа
ла в нім, радилася з матер’ю про твори, які збиралася пи
сати, що видко з її листування і т. п.

Але залишім відірвані міркування, перейдім до єдиної 
правильної, порівнявчої методи. Порівняймо ідейний світ 
Олени Пчілки з світом її доньки і побачимо вражаючу по
дібність думок, настроїв, тем, навіть окремих виразів... І
мати, і донька — мали боеву вдачу, дарма, що одна „ніж
но” називалася Пчілкою, а друга Лесею. І одна, і друга за
хоплювалися головно конфліктами різних людських пород, 
націй, не кляс тої самої породи. В обидвох велике значіння 
має момент — „поєдинку з громадою” окремої одиниці. В 
обидвох відраза до пасивної моралі непротивлення злу. 
Обидві замилувані в натурах активних протестантів, обид
ві надихані незнаним, або рідким, в нашім письменстві ду
хом суворого патетизму, особливо в еротиці (гл. „Маска- 
рада” Пчілки і скупість еротики у Лесі). Обидві кохалися 
в конфліктах, в супротивностях духового характеру... Спіль
на була загальна тонація, настрій їх душ — матері і доньки. 
Відзеркалюється ця спільність і в деталях.

О. Пчілка кпить з нудного „райського життя”, Леся Ук
раїнка — в соціалістичнім „раю” бачить лише „велику нуд
ну касарню”. Порівняйте тему Пчілчиного перекладу Сло
вацького „Ліля Венеда” і драматичної поеми Лесі — „Ор
гія”, а побачите, що це та сама тема, в тій самій конкрети
зації, конфлікт перемоіжця і переможеного, який не хоче 
для чужого пана профанувати свій талант, своєї арфи. У 
матері — протест проти облуди, розходження між словом 
і ділом, це саме розходження — улюблена тема Лесі („Одер
жима”, „У пущі”). Коли згадаєте представлені Пчілкою 
конфлікти на тлі родинного життя, мішаного подружя, лю
дей різного національного духа, — зараз пригадаєте подіб
ні ж конфлікти в творах доньки, Лесі, як „Айша і Магомет”, 
„Руфин і Присціля”, „Иоганна жінка Хусова”. Ті самі проб
леми і однаковий до них підхід у матері і в доньки. Момент
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привселюдного каяття, перед громадаю, — це був момент» 
який відіпхнув Пчілку від Штунди, від цеї секти релігійної 
В оповіданні „За правду” стоїть: — „неприємно вразили 
їхні покаянія”. І як раз до такого каяття відчуває непобор
ну.відразу Леся — в „Одержимій”, в „Пущі”.

Олена Пчілка виводить ряд постатей, що воюють з ту
подумством своєї громади. Цеж і улюблена тема ЛесіГ 
Пчілка уважала, що кожна видатна людина, яка прагне 
здійснення своєї правди, мусить мати ворогів, засуджена 
на бороть'бу з ними; ненавиділа спокійні, так звані „чиста 
кришталеві” душі, спрагнені миру з усіма. І Леся — залюб-. 
ки зупиняється на ворохобних душах борців за правду,- які 
не прагнуть спокою і погорджують ним, як Міріям, Касан- 
дра, Ричард. Далі, Омелько Олени Пчілки, шпурляючий ка
менюкою до тих, що його образили, пригадує Міріям Лесі» 
яка шпурляє каменем в юрбу, що зрадила Христа. Візьміть 
поезію Пчілки „Посмертна Шана”, де вона глузує з юрби, 
яка прийшла урочисто вшанувати того, ким нехтувала за 
життя, — а знайдете ті самісінькі мотиви в „Одержимій” 
Лесі. Пчілка звертається до спізненої юрби шануючих: —  
„де ж перше ти була?” Чому ще за життя „не заглушала 
ворожі гукання” й „догани дурнів”, які сипалися н  ̂ тепер 
вже мертвого? За це саме картає Лесина Міріям прихиль
ників Месії, що зібралися по смерти „тепленьким словом 
згадувать про того, про кого за життя так мало дбали”... 
Пчілка подивляла людей, „що мають якусь міцну ідею”, і 
цей же ж тип фанатика ідеї виводить в творах своїх Леся — 
Иоганна, Ричард, Міріям, Черниця, Присціля. Олену Пчілку 
„кортіла полеміка”? — цю ж саму „загонисту вояцьку вда
чу” виявляла Леся в своїх драмах, в діялогах, які були при
страсним і прекрасним цоєдинком різних духом і намірами 
осіб, немов зграбний, чарівний словний фехтунок! В „Піґ- 
маліоні” Пчілки читаємо про „тих індийських жінок, які по 
смерти чоловіків, кидалися в вогонь”..., як про „далеку й 
дивну байку”. І цей самий образ стрічаємо в „Епільозі” Ле
сі, — де порівнює революційну молодь героїчну, що для 
ідеї іде на смерть, — з індийською вдовою, що „весела та 
хмільна” йде на кострище, де палять тіло чоловіка, немов
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„на огнище до шлюбу”, щоб востаннє — „обнять дружину 
любу”...

Одна з постатей Пчілки (перекладних) каже, що „чує 
в серці міць якусь убійчу, що дасть моїм словам до убиван
ня силу” (Ліля Венеда). А в своїх „Ритмах” звертається Ле
ся до слів своїх: „вражайте, ріжте, навіть убивайте,... па
лайте чи паліть, та не в’яліть!”

В поемі „На руїнах” говорить пророчиця у Лесі: — 
„Хто раб? Хто подоланий? Тільки той, хто самохіть несе 
ярмо неволі”... Тому Леся нарікала не так на зовнішню нево
лю, як на рабство духа, кладе натиск на духове перероджен
ня самої людини. І йабуть робила це теж під впливом сві
тогляду матері, яку гнітила „недостача людей!’, „розхо
дження між думкою і чином”... Образ жінки патріотки — 
присвічував першим крокам творчости Пчілки, і той самий 
образ, перетворений в образ жінки одної фанатичної ідеї, 
приковував і увагу доньки... Ні, такії мабуть мала рацію 
Олена Пчілка, що бодай в Лесю перелила вона свою душу 
і думки... Передала їй той вогонь, що розпалився в стократ 
більшим світлом від джерела, звідки його дістала. Так як 
Шевченко перейняв свій світогляд не від Костомарова чи 
братчиків взагалі, лиш вичитав його в столітніх очах діда, 
так і Леся Українка зформувала свій духовий світ не під 
впливом далекого їй духом Драгоманова, а під впливом 
матері, яка передала їй багато мабуть дечого, що сама одер
жала в спадщину від тої бабусі „ХУІІІ-ий вік”; світогляду 
її ще не розложеного безобличним ліберальним гуманіз
мом 19-го віку. Та й ще від чарівної, надиханої героїчною 
старовиною, нашої Волині.

Попри письменницьку працю і публіцистичну, присвя
чувала багато уваги і гроша Олена Пчілка справам громад
ським, — записує селянські пісні, що потім їх передала М. 
Лисеякові; змальовує народню орнаментику, та в 1876 р. 
видає першу свою науково-етнографічну працю „Україн
ський орнамент”. На Ковельщині закладає українські кни
гозбірні. В 1872 р., з малою Лесею, їде до Галичини, де по
магає піонірці жіночого руху Н. Кобринській видати аль
манах „Перший Вінок”. Вона ж одна з перших проповідує
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ідею едности українських земель Наддніпрянщини і Гали
чини. В 1905 р., по першій революції, була одна з тих, які 
добилися дозволу на українську пресу, доти в імперії не
існуючу і заборонену.

Такою як в своїх творах, була вона і в життю. У неї сло
во не розходилося з чином! І для всякого, хто любить ви
разність, стиль, форемність, сувору окресленість, — лишить
ся постать Олени Пчілки одною з найпривабливіших по
статей нашого жіноцтва. Під тим оглядом цікавий був її 
вистугт на святі відкриття памятника І. Котляревському в 
Полтаві в 1903 р. Як відомо, царська 'влада на тім святі по
зволила виголошувати привіти по українськи тільки га
лицьким делегатам, що по московськи не вміли. Отже ін
шим, привіти українському поетові заборонено було відчи
тувати в мові, якою він писав. Наддніпрянські делегати до 
того застосувалися, резиґнуючи з відчитання привіту або 
демонстративно складаючи його мовчки на столі президії. 
Лише одна Олена Пчілка знехтувала царською владою: ви
голосила свій привіт по українськи. Представники влади 
були так заскочені, що її навіть не зупинили... Факт, що се
ред громадно зібраних вершків інтелектуального україн
ства лиш одна жінка здобулася на цю моральну відвагу, 
свідчить яка сила крилася в отій „дивачці” ! Подібний випа
док: на святі Шевченка в Гадяцькій гімназії, вже за боль- 
шевиків в 1920 році, вона огортає погрудя поета національ
ним, жовто-блакитним стягом. Скандал! Комісар Крамарен
ко зриває прапор. У відповідь на цю зневагу, О. Пчілка, під
нісши догори руку, гукає на залю: „ганьба Крамаренкові!”
— вигук, підхоплений цілою залею. Цей виступ вона від
покутувала лише коротким арештом (це був ще 1920-ий 
рік!). Але в звязку з, нагінкою большевиків на „Спілку Ви
зволення України”, О. Пчілку арештовують в 1929 р. Цебто 
хотіли арештувати, але вона вже лежала в ліжку, звалена 
смертельною недугою. Померла в 1930 р., на 81 році життя. 
Похована — під терором займанця — без урочистастей, без 
промов.

Про її величезну упертість свідчить завзяття, з яким — 
незражена нападами і навіть бойкотом — видавала свій
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„Рідний Край”. Ним заколочувала вона тугу земляків за> 
вигодою, нарушувала їх бажання миру і спокою з ворожою* 
російською суспільністю, свідомо викликала назріваючі і 
неминучі конфлікти, незримі оспалим землякам. Була „кан- 
частою” індивідуальністю, що викликала масу суперечок 
з нею її громадянства і російського. Як людину з власнокх 
і одвертою думкою — її старалися оминати в громадській 
праці і в стоваришеннях. Поміркована, угодова в політиці, 
„вирозуміла” до особистих хиб і некоректностей, тодішня 
тромада українська не зносила її за „нетолеранцію”, за сар
казм, за терпке слово правди, за її суворі вимоги, що став
ляла і до одиниць і до їх гурту, за громадську відвагу.

Вмерла незрозумілою й недоціненою, мов справді — 
„бранець, що шанує Бога, нікому невідомого в країні”. Але 
не тому, що той Бог її був неправдивий Бог, лиш тому, що< 
країна її кланялася і розбивала лоба перед чужими божка
ми...

Непринята життям, вона перемогла його, бо остаточно- 
те життя, хоч спізнено, признало їй рацію. Всі погляди її
— на російський лібералізм, соціялізм, на чужинецьких, 
агентів російського наїзду на Україні, на культуру Москов
щини, — витримали огненну пробу життя і часу. Які їй при
знали рацію, а не її противникам. Вона, не її противники* 
мала рацію й тоді, коли підкреслювала, що ніяке угрупо
вання не переможе, коли не виховає в своїх членів перед
усім сили характеру, гордого і незалежного духа, коли не 
Сформує людей „міцного переконання”, фанатиків ідеї, ци
вільної відваги.

Разом з немногими належала вона до тих „ізгоїв” влас
ного оспалого суспільства, голіруч наражаючи себе на 
помсту і кпини. Самітно ломила запліснілий але твердий, 
мур рідного туподумства в ім’я найвищої цінности — люд
ської й національної гідности; належала до тих, що не вага
лися в імя своєї ідеї і ідеї нації — „з громадою на поєди
нок стати”...

В історії воюючого українства, і в ґалерії видатних ук
раїнських жінок, — займе постать матері Лесі Українки 
одне з почесних місць.
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ЕСТЕТИКА ДЕКАДАНСУф

Великий вплив на життєву мудрість кожного народу 
•має його підсоння. Під розпеченим повітрям Еспанії зро
дився Дон-Кіхот і Санчо-Панса; в російських снігах — 06- 
ломови і Достоєвського „Бєси”. Українське підсоння ство
рило з одного боку тип степового пірата, наших Кортезів
— Ігоря, Бульбу, Ярему; з другого —.повільного мов віл і 
розмріяного гречкосія, того, що граючи на бандурі, співає: 

Ой не хочу жати, ой хочу лежати!
Кожний _з обох типів склав і свою власну філософію, 

яка, м. ін., виявляється і в естетиці.
Різно можна підходити до питань естетики,, і до літе

ратурної критики. Можна розуміти її чисто формалістично. 
-Можна звернути увагу на типи представлені в літературі. 
Можливий ще й інший підхід. Р. Унґерс в своїй книзі „Істо
рія літератури як історія проблем”, розглядає цю історію, 
як зглиблення відбитих в белетристиці загадок людського 
життя, — долі, призначення, природи смерти, любови і від
ношення людини до цих проблем*). Разом з Дільтеєм (на 
якого він покликується) твердить Унгерс, що „літературна 
творчість є тлумаченням життя” (Lebensdeutung). В чинах, 
в окремих постатях літературного твору завше прозирає 
певний „життєвий настрій” (Lebensstimmung), певне розу
міння „змісту і значіння життя”. Тлумаченням свого „на
строю”, свого „значіння життя”, як вони є в окремих авто
рів, і займається історія літератури, яка є щось більше, 
аніж тільки наука про техніку і форму. „Лише релігійно- 
метафізична воля новітніх часів — пише Унґерс — прокла
ла шлях такому розумінню літературної критики”. Ось чо
му наша критика, яка — назагал — відстала на кількаде- 
сять літ від свого часу, бачила лише „публіцистику” в спро
бах підійти до окремих авторів з точки погляду „історії 
літератури як історії проблем”. Щойно за десять літ відко

*) Literaturgescichte ais Problemgeschichte. Zur Frage Geisteshistor. 
Synthese mit besonderer Beziehung auf W. Diethley von Rud. Ungers, 1924. 
Deut. Yerlagges., Politik und Geschichte, Berlin.
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пають, мабуть, в нас теорії Дільтея й Унґерса і перепові- 
дять їх як „останнє слово” науки, очевидно, коли вичита
ють про це в чужій пресі... Нині я звертаю увагу на цю тео
рію, бо вона є ключем, що відмикає загадку кволости ук
раїнського письменства.

Яке відношення людини до згаданих проблем життя? 
Я назвав би дві найважніші категорії того відношення: ак
тивне і пасивне. Друге є це захоплення статичною „красою” 
або туга за нею, визволення від руху; діонізійське настав- 
лення життя — це активне сприймання руху, шал творення 
і нищення. Одне шукає пристрастей і конфліктів, друге — 
це ностальгія за „щастям” втоми і відпочинку, перше —■ 
замість „щастя” шукає розросту і перемоги.

Ось постаті Танталя, Сізіфа, Прометея, Ляокоона. По
двійне може бути відношення мистця до них. його твір мо
же виражали співчуття з їх терпінням і болем, благання по
рятунку для їх знесиленого тіла. Але мистець може вирази
ти і щось інше: силу волі, якій найбільші фізичні терпіння 
не вирруть слів покути, гордість борця, якого сили духа 
не зломлять всі сили пекла, раювання нерівним змаганням.

Перше, пасивне, відношення, віддає лиш den коегрег- 
lichen Schmerz (Геґель), den-Schmerz der Kreatur (Ремарк), 
тваринний тілесний, фізичний біль, терпіння des sametischen 
Dasein (Шпенґлер). Витиснути сльози на очі з приводу фі
зичних терпінь одиниці — тут єдина амбіція >шстця. Уник
нути небезпеки — його ідеал. Туга за ангельським станом, 
де сильні не пожерали б слабих — його утопія. Гедонізм
— його „життєвий настрій”.

Цілком інакше активне наставлення мистця. Воно не 
гонить за простацьким „щастямч” гедонізму, а на меті має
— не злагіднення терпінь, лише підйом температури життя; 
хоче змусити серце частіше битися, напружити всі нерви 
і змисли, навчити прагнути небезпек, аби їх зломити, стати 
над нашим жалем і Милосердям.

Два світи, дві життєві мудрости. ‘Афірмація життя — 
і його заперечення, втеча від нього; світ як воля і світ як 
терпіння; як чиь і як споглядання; естетика трагічного і
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естетика декадансу. Або мовляв Ніцше, Wille zur KranKheit 
в протиставленню до Wille zur Macht.

Поминаючи Шевченка, Л. Українку, В. Стефаника і ще 
кількох сучасників — ось тая власне естетика декаденсу й 
панує в нашім письменстві.

Перейдім до проблем. Ось проблема природи, того ве
личного, гарного і страшного, що окружає нас, що збуджує 
страх, зроджує забобони, викликає на герць, що формує 
і вдачу людини й її настрої. На цю тему — вірш знаного 
українського поета, типовий для частого у нас реагування 
на впливи природи:

Веснонько, Весно! До нас, у наш гай!
Всі ми втомились і змучені вкрай,
Гинуть в кайданах струмочки ясні,
Мерзнуть під снігом квіти запашні,
Гнуться шовковії трави під ним...
Ніяк дивитися й дихати їм.
Всі ми втомились в даремній борні...
Веснонько, весно, не жаль нас тобі?*).

Ось і маємо цілу гаму „щиро”-українського відчування: 
„втома”, „мука”, „гнутися”, нарікання на „даремну борню” 
і благання нас „пожаліти”. І все це має бути бажання вес
ни! Момент передчуття близького й бурхливого пробуджен
ня природи, коли в хворих прокидаються сили, коли ста
рим здається, що вони молоді, а молодим, що вони діти... 
Але український поет (і то не перший ліпший!) нехтує цею 
активною стороною явища, лише зупиняється над її сторо
ною пасивною (не воскресення з мертвих, лише воскресен- 
■ня з мертвих), його цікавить не те, що йде, тільки те, що 
ще є; не стремління зірвати кайдани, лише смутить їх бряз
кіт. Ревне розчул.ення над собою-небораком; не думка про 
борню (бо вона ж „даремна”), лиш благання „пожаліти” 
нас; не ідентифікація себе з бурхливим зривом в природі, 
лише думка про відпочинок „змученим” і „втомленим”,

*) „Наш Приятель” ,ч. 7, 1930.
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крик хворого за сестрою-жалібницею. Поезія охлялих, з 
зламаним інстинктом життя, які лише співчувають і пла
чуть; це не ті, іцо кують його собі. Пригадуєте сильний і дій
сно поетичний вірш І. Франка — „Весно, ти мучиш мене!” 
Але і він мусить скінчитися болючим, мов ,^ляск батога”, 
песимістичним акордом і „чар весь мине”.

Третій приклад, третього поета. То була провесна, а 
тепер осінь. Осінь українського поета (Б. Лепкого) — це 
„передсмак небуття” :

Закурилися ліси, закурилися,
Що позбулися краси зажурилися.
Плачуть квіти лісові, вітер шепче: „цить!”.
По листках і по траві дощик цяпотить,
Від дуба до дуба, від бука до бука 
Стежками, плаями блукає розпука.
Хитається сухе будяче 
Й воно також за літом плаче.

А крім того рефлексії, що минула весна й „легенди зо
лоті”, та що

Тепер нам скучно на землі,
Ми тужимо за раєм.

Чи це нормальні відчування, що навіває осінь? Чи р о з
думування душевно заломаної істоти? В Г. Косяченка теж 
„осінь плаче” і „гугнявий дощ”. А збуджує вона в автора 
його „убогі дні, де сум дзвенить”.

Звідки ці настрої, коли пора року, як і все, що повстає, 
щоб згинути, —̂ має свої моменти розцвіту? Чому ж не на 
них, а на моментах нидіння або смерти зупиняється надхнен
ня наших поетів? Чому може Гамсун оспівувати „залізні 
ночі” осени, її прозоре повітря, коли тверднуть наші м’язи, 
коли наше серце налляте, здається, темним і густим вином? 
Чому (виняток у нас) в Л. Українки відзивається осінь „мов 
крик бойовий”? Чому саме в осени чекає поетка, як новії 
бажання „тріюмфом заблиснуть в очах” ? Чому ж в біль
шосте наших поетів, що оспівують осінь, знаходимо, нав
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паки, лише йжурбу”, „розпуку”, „плач”, „тугу” і „скуку” ? 
Чому відвертаються вони від життя, залюбки вітрячи в рі
чах „передсмак небуття” ?

Здавалося б, що бодай пишнота ліга заб’є того дека- 
денського скиглія, що сидить майже в кожнім українськім 
поеті? Не завше! Хоч як манить другого поета літо „куче
рями гаю”, „сонцем надії”, „щастям безжурним”, але вже 
в нім переважають смутні рефлексії, що

Прийде на кучері з неба похмурого .
Скоро зими сивина.

Про того Косяченка зауважує советський критик, що 
ляйтмотивом його поезії є — „довкола тьма, пустеля, ніч” ; 
що й природа в нього „печально, мельодраматично 'інтер
претована”. Все в ній „плаче, іноді регоче і скажено виє”*). 
Про М. Чумака читаємо, що в нього „образи природи ові
яні здебільшого тихим, мрійним смутком, іноді іїерейняті 
песимістичним настроєм,... що пасує до настроїв малої ди
тини, яка тужить за рідною ненькою”**). Теж в Кармансько* 
го „деревина гнеться”, а „сум по хаті снується”. Скрізь сльо
зи за затишним раєм, а в найліпшім випадку осанна при
роді за те, що несе вона „квіти і мед”***), або що „несе 
бальзами (літня) тишина”, та що „житній шум гоїть біль 
ран”****)...

Пригадується мені „Дерево-” Вергарна. Яке в нього ін
ше відношення до явищ і сил природи! Опертий на його 
потужне рам’я, фляманський поет цілий переймається йо
го непогамованою силою розросту, його дикою енергією, 
його непоборною міццю, знаходячи в ній джерело безмеж
ного оптимізму й афірмації життя... На наших поетів „де
ревина” навіває „сум”, „дуби” — „розпуку5', „кучеряві гаї”
— гістерику, а в найліпшім випадку мрії про„тишину”, від

*) Я. Савченко. Мертве і живе в українській поезії, Життя і Рево
люція, кн. І, II 1929.

**) Ст. JI. Підгайного ibid. XII 1929.
***) П. Филипович, Земля і Вітер.
****) О. Бабій, Перехрест.я
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починок і смачний обід... Як далеко ці сльозоточиві реф
лексії стомлених життям від того Вергарна, або хочби від 
„Чуден Днєпр” Гоголя, або бурхливо барвних описів при
роди Шевченка.*А коли запитатися: чому проблема приро
ди викликає в наших поетів лише „песимізм дитини, що 
тужить за рідною ненькою”, жах, або „тугу за раєм” чи за 
„бальзамом” ; чому не утожсамлення себе з побідним про
цесом сил природи, що вічно відроджується, — відповіді 
треба шукати мабуть глибше. Психіка наших письменників 
не є адекватна, співзвучна з тими велитенськими силами 
природи, чужа їм, не може серед них встоятися, має лише 
жах перед ними, отже й оспівувати їх не може. Звідси й оди-, 
нокі доступні їм рефлексії — сум, плач і прозьба потіхи 
або милосердя („не жаль нас тобі?”)...

Близько до сили природи стоїть сила фатуму, призна
чення, долі, свободи — і конечносте; питання активного чи 
пасивного відношення до світа болю, смерти і змагання; 
питання змісту життя. Світогляд діонізівський, зміст жит
тя находить в „містицизмі чину”, в чині сприйнятім не лиш 
як засіб реагувати на акцію з зовні, але як оп’яніння ним. 
Важні не наслідки чину для тілесного Я людини, лише ве
лике напруження душі. Важна воля життя, яке — жертвую
чи нераз найкращими своїми типами, тішиться власною не
вичерпаністю. Цей світогляд не шукає щастя в униканню 
болю, лише приймає й біль в погоні за розширенням мо
гутносте. ^

Інша „мудрість” визирає з нашого письменства. Іноді 
навіть у Франка. Про нього пише С. Єфремов: „Любов до 
живої, конкретної людини — це в світогляді Франка зміст 
всього життя людського”. Світ безнастанного змагання до 
„фантомів” є проклятим світом, бо часто-густо ті „фанто
ми” — „не варті мук і крови, і страждань” отої „конкретт 
ної людини”. Він радив „меч на плуг перекувати”. Але не- 
ґація основного інстинкту життя мститься на нім: праця, 
навіть не з мечем, позбавлена в нього творчого запалу, й о 
го „каменярі”, це не радісний екстаз творця, лише понура 
підневольна робота каторжників. Тільки шляхом тяжкої
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внутрішної боротьби прийшов Франко до іншої філософії
— філософії „Мойсея”...

Змагання з  призначенням — чужий мотив в цім нашім 
письменстві. „Не нам” здобутися на це!

Не нам, не нам осміяним сміятись,
Не нам скаліченим іти,
Німим — піснями заливатись,
Сліпим — відроджувать світи, — 

співав Олесь, як колись Франко: „не нам битим стидом... 
тебе провадити до бою”... А б св  дусі Косяченка:

Що можем ми, старенькі, як онучі, 
коли над нами „меч життя сталевий й ясний” ?

Що можем ми? Родитись і померти...
Упасти без ридання і зомліть!

Є гарний світ — світ дужань, але — „не нам”!.. „Ми” — 
племя виродків, — „осміяні”, „скалічені”, „німі”, „сліпі”, 
старці, гельоти. Не щербити „меч життя сталевий” нам, ли
ше хіба підписати капітуляцію:

Вергли ми нашу долю в чорний яр,
В тім ярі на самім споді клекотить,
Завернути долю годі, — що робить!

(Б. Лепкий).
І в Л. Українки знайдемо отеє „не нам” : „не нам невіль

никам обідраним” і пр. Але якийжеж інакший кінцевий 
'акорд! —

Нехай же ми невільники продажні,
Без сорому і чести, хай і так!
А- хто ж були ті вояки відважні,
Що їх зібрав під прапор свій Спартак?

Але для такого акорду треба мати мужеські чесноти, 
мати в серці злобу на те, що стримує наш ріст. Але, як 
ствердив ще- М. Старицький, „злоби не було в нашім серці 
і немає”. Тому мірилом вищости душі є в нас не велика і 
шляхетна „злоба”, а саме співчуття з переїханими, з роз
чавленими, з каліками. І ніколи нашим літературним плач- 
кам не заманеться задати собі Ніцшівське питання: Чому
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маємо співчувати слабим, а не тягти їх до відповідально
сти за їх слабість? Чому не усвідомимо собі, що жах перед 
життям — це „афекти депримуючі”, не підносячі?*).

Типовий під тим оглядом Олесь. Доля для нього „слі
пий фатум”, яка „робить собі сміх з людини” і з якою годі 
змагатися. Муза Олеся (пише Зеров) „любить спинятися 
над усіми .непристосованими до життя і життям відметени
ми, над усіми призначеними на загибіль і жертву”. Над 
„айстрами”, що ждали сонця і вмерли досвіта; над черво
ним маком, що виріс на скелі відкритій вітрам, і пр. Не 
співчуття з афірмативним, з протестуючим настроєм в ду
ші подоланого, лише з його тілесним болем; не з борцями, 
а з неудачниками і недотепами, не з активними, а з пасив
ними. Дитяче, незлобливе (знова М. Старицький) серце 
поета не витримує в твердім світі дорослих, його нерви 
охляли, він навіть мріяти не встані про рятунок, лиш кви
лить:

Про схід сонця, про схід сонця, я вже одспівав,
Може струни, може струни, граючи пірвав,
Я не знаю, я не знаю: люди... люди злі,
Я ж конаю, умираю на сирій землі.

Ці рефлексії пацієнта на оперативнім столі, який не 
може збагнути, чому світ складається з здорових („злих”) 
людей ? '

І дальше те саме: в збірці католицького письменника 
(Меріям) читаємо, як то „Мирон&чик плакав” та як „його ' 
малі груди підносилися хлипанням, а плечики здрігалися, 
а сльози заливали очі, щічки і уста”... А потім, як „дощ бив 
об вікна... й шептав: Хтось умер! Хтось умер!” А дальше 
Тичина з „Скорбною Матір’ю”, з жалем, що в цім гамірли
вім світі „людське серце до краю обідніло”, з тугою за тим, 
„що не буть ніколи раю у цім проклятім краю”, бо рай — 
це „синя блакить” і старці на троні!

А далі ще інші з рефреном: „Не варта жити!” Проклят
тя десятків наших поетів життю, в якім безнастанно насту-

*) Nietzsche, Wille zur Macht §510.
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пають на нагнітки отим „німим”, „сліпим”, „скаліченим”, 
над якими тільки і поплачуть, що наші розчулені поети, 
тільки і приголублять. Бо „вони потребують тепла, отсі 
втомлені” життям, не перегонів*).

І це не лиш моє суб’єктивне вражіння від нашої літера
тури. Читаємо в „Ділі” (ч. 143, 1929 р.) допись з Канади: 
„Попали мені в руки ваші журнали і часописі. Беру „Світ”... 
Розгорнув... і „Така доля”, Некрашевича. У-у-у-у, так і віє 
звідтіля страшним сумом і зневірою... Чоловік забув тут 
на той зрозпачений сентименталізм”. Тут „нема його! Ні
хто не ходить з ціпком і не нарікає, але > чим більша нужда, 
тим більш підприємчиві думки лізуть у голову... Обертаю 
далі, знов якась „Доля”, „Батькова доля”... „В хаті не напа
лено і тому в ній так неймовірно холодно, а по кутах на 
стінах полискує сніг”. Ну і най це все лихо бере! Не хочу 
читати!”

„Про багато терпінь дають нам сьогодні чути і багато 
бачити, які давніше зносилося і ховалося”*). Але це були 
часи „стоїчних і фрівольних” культур, не нашої, демокра
тичної. Наставлення демократії в нас інше. Ми розпливає
мося повінню сліз над нами нещасними, з замилуванням, з 
смакуванням, з теорією, з заповітом:

Не грай мені веселої,
А заграй смутної 
Легесенько тихесенько,
Мов на сон дитині,
Нехай в пісні і музиці 
Україна плаче...

(О. Кониський до М. Лисенка

„Співчуття, милосердя, може мати в собі, каже Фоль- 
кельт, щось міцне, відважне, коли непохитно в своїм болю 
і боротьбі стоїть терпляча людина” ; коли ми не так зважа
ємо на біль, як на поставу людини, на її волю опору. Але

*) Nietzsche, ibid. §196.
*) Nietzsche, ор. cit., §14.
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у нас співчуття — це власне співчуття з каліками і з „від
метеними життям”, це „мягкий сентиментальний, смакую
чий біль, настрій”. Це співчуття близьке до „ревних, роз
ливних сліз”, до weiches Hinschmerzen, до насолоди im 
Schmerz. Це останнє співчуття уважає Фолькельт за „негід
не” мужчини і за „малодушне”, за Klagendes Selbstbedau- 
ern**). Це почуття прибиває нашу енергію, ослаблює пев
ність себе, а з людини робить ледащо. І саме такий настрій 
панує в українській літературі!

Спеціяльним родом розуміння життя, як безвольного' 
терпіння і співчуття з слабим, є т. зв. пролетарська літера
тура, література терпіння par ехсеїіепсе. Є два роди терпін
ня (за автором „Заратустри”). Одні терплять, бо духом 
охляли, бо життям втомилися, бо за безхмарним небом ту
жать, ро бояться борні, бо ласки просять. Другі — терпіли, 
бо тужили за повнотою життя, інтензивного і сильного. 
Тваринний і „соматичний” біль, і — муки творця, який при
ймає біль, аби лиш дійти до мети, і гордить чужою поті
хою. І саме зпоміж обох родів терпіння — чіпається наша 
„пролетарська” література терпіння фізичного, пасивного» 
рідко коли ушляхетненого криком протесту. Бо це терпін
ня не вимагає ні глибини відчуття від автора, ні особливої 
спостережливости, ні багатства ідей. Тільки нужда, „тілес
ний біль” (Геґель) людини будить тут співчуття й мило
сердя мистця, не трагічне борикання психічного нашого Я 
з світом, що задає біль; не пристрасть формування нових 
світів, не воля поставити в життю щось, чого воно ще не 
знало (гл. Glos LiteracKi ч. 27 і 28).

Ось чому (за незнаними виїмками) головна тема на
шої „пролетарської” літератури — це найпримітивніще 
терпіння, а „герої” — предмет милосердя, не ковалі май
бутнього, лиш видідичені, покривджені, затуркані, не про
тестанти. Не дзвін алярму гуде до нас з сторінок тої літера
тури, а похоронний дзвін над вмерлими, чи moriturus-ами.

**) Joh. VoIkelt, Aesthetik des Tragischen. Munchen 1923
Ось Атаманюк. Описує, як забрали його до війська. І 

яка реакція на удар дблі?
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...У мене і сліз не було...
Жаль мов собака стис горло.
...Забрав мене цісар і Зейда одвіз.
Вкрили молодість літа, мов скиби.
Рипів наче плакав, немазаний віз,

Побільшував біль нарочито...*).

І все „жаль”, „плач” і „біль”, ■— Schmerz der Kreatur, 
не біль людського незламного духа! А вже ця туга „проле
тарського” автора за загубленою молодістю просто є пля- 
гіятом з „Стоїть гора високая”, над якою хлипали наші ба
бусі, над тим, що „молодість не вернеться” до них. Що 
спільного не тільки з пролетарською, а взагалі з якою не- 
буть літературою має оце рипіння і плач „немазаного во
зу” і засахариненого поетового серця? Санча-Панса „рід
ного” письменства перемальовуйте на яку хочете барву, 
його душа, розкохана в насолоді безвольного терпіння — 
не зміниться. Ніколи не вийде роза пасивний біль, що при- 
мирює з долею.

Совєтський критик пише про нашу „пролетарську” лі
тературу: „Перед українською радянською поезією... сто
їть величезна проблема тематики і категорична проблема 
культури... Совєтська „пролетарська” поезія має розмаг
нічену лірику, занепадницьке світопочуття, обмежений круг 
міщансько-романтичних (sic!) і суб’єктивних настроїв. Во
на не має нарешті широкого світогляду. Ця поезія здебіль
шого воює безсилими, яловими фразами, а не патосом ко
муністичної соціальної енергії... Вона тихо співає, а не ор
ганізує, не будує... Світ в її мистецькій інтерпретації засти
гає, як вузька, безвольна й споглядальна категорія”. Ця 
поезія механічно засвоює „старі літературні традиції”, „ста
ру естетику, живе емоціонально-незарядженою лексикою, 
шабльоновим ритмом”. Нема в ній афірмації життя („пато- 
су філософічного ствердження нашої дійсности”), лише 
повно „несамовитого крику, ліричної істерії, сльозофон- 
танної романтики і всього того водевільно - трагічного

*) Черв. Шлях 1926, ч. V — VI.
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юродства, що часто в нас видають за радянське, а інколи 
за пролетарське мистецтво”*). Дотепна характеристика „ра
дянської” літератури!

Візьміть, натомісць, хочби Істраті, його „Гайдуків”. 
Скільки і там є уболівань над с о ц іа л ь н о ю  несправедливістю, 
скільки співчуття з видідиченими! Але разом з тим •— які 
описи незагнузданої енергії, яке гарячкове пульсування 
життя! Яке воно, те життя, там буйнобарвне — мимо тер
піння., пристрасне і сильне! Тони і біль, що випростовують, 
не згинають морального хребта так, як „рипіння немазано
го воза” Атаманюка.

Подібно, як проблеми терпіння, сприйнято проблему 
сМерти в нашім письменстві. Смерть тут кінцем всього, не 
опромінена ніякою огнистою короною; ніякою загравою 
грядучого воскресення. Бо найвище добро отих „відметених 
життям” є не наше безсмертне Я, а його часова скорупа; 
не примари, за які йдеться на кострище, немов до шлюбу, 
лише — „конкретна людина”. Вже тої людини „тваринний 
біль” був для нашої естетики декадансу катастрофою, а 
що ж смерть?!

Порівняймо дві речі: „Гренадири” одного українського 
автора і Zwei Grenadiere Гайне. Українець оповідає (як і 
Гайне) про поворот двох братів-вояків з розбитої армії 
додому; про їх самітну смерть в сніжнім степу. І рефрен: їх 
мати старенька, яка молитиметься „за душі померших”, і 
якої серце буде „вити безпутним вовком”... Як жеж інакше 
у Гайне! його ґренадирів смутить не так спогад неньки, як 
вістка про те, що розбито велику, армію та що „цісар, їх 
цісар в неволі”. І цей ґренадир лягає до труни, але лиш до
ки не почує над собою „гарматний грім і коней їржання і 
тупіУ’. Тоді мертвий ще встане з труни — „щоб цісаря знов 
боронити” !

Не ходить тут про цісаря, лише про те, що замість кін
ця — надійний початок, любов до абстрактного, гарячий 
патріотизм, біль за зневагу володаря і Франції,- героїчний

*) Я. Савченко, ор. cit.
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підйом, що перемагає особистий біль і саму смерть. А кін
читься мажорним акордом, гимном на честь великої при- 
страсти життя, байдужої до долі одиниць. Український ав
тор, у хвилину смерти героїв, згадує ' , рідне і знайоме”, яке 
остаточно запановує над „недосяжним”... Цікаво м. і. по
рівняти з тим хочби сцену прощання синів Тараса^Бульби 
з матірю. Лише як хмаринка легкого жалю за скінченим 
дитинством вривається у Гоголя рідне і знайоме” в героїч
ну симфонію великого „недосяжного”, в трагічну симфо
нію боротьби і смерти, яка дзвенить в ухах будучих січо
виків, мандрівників через океан степів.

Темі смерти присвячений культ „незнаного вюяка”. Де
інде той культ є культом перемоги ідеї над одиницею, по
святи над егоїзмом, абстрактного над „конкретною люди
ною”. героїзму душі над тілом. Але український автор (А. 
Курдидик: „Незвісному борцеві” ) не про це віршує, лиш 
про те, „як повисли охлялі від болю прапори”, про „очі, 
що сліз повні-повні”, про лемент: „Бідний він! Ой бідний 
той незвісний жовнір” ! Бо „тобі однаково, чи фанфари гра
ють, чи пекло гогоче”, а тому: „Не вставай”, „спи” в своїй 
могилі... Той самий Schmerz der Creaiur не опромінений ні
якою ідеєю, яка про той „біль” змушувала б забувати. Тут
— особистий фізичний біль або смерть є найбільшим не
щастям, там — смерть героя .має щось будуючого, бо була 
вона його моральним тріюмфом над ворожим світом, пе
ред яким ніяка сила не змусила його схилити прапору. Зга
дується відношення до смерти Тараса Бульби на кострищіг 
або Шевченка, якого не смутять терпіння або і кінець, des. 
somatischen Daseins (Шпенґлер), аби лиш послужили вони: 
прикладом для „онуків”, аби „повіяв новий вогонь з Холод
ного яру”.

Хорують на цей „біологічний переляк перед смертію, 
перед знищенням”*), очевидно і „пролетарські” письмен
ники. Між іншим Д. Фальківський все підкреслює „момент 
невиправданости загибелі в бою окремої людини” („Кон

*) Іія і дальші цитати Я. Савченка ор. cit.
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кретної людини” ФранкагЄфремова). Він в боротьбі бачить 
тільки „криваві шмаття замість тіла і пожарища замість 
хат” (те саме і в Тичини). Цей „біологічний переляк” в ньо
го „абсолютна норма мислення й основна психічна підва
лина, щоб сприймати світ... Смерть окремої одиниці, а тим- 
більше кількох, це ледви чи не катастрофа”, його драма
— драма „фізичної загибелі”, „його скорбота має абсо
лютний характер”, а „біологічна цінність людини стає за 
найвищий критерій”, він знає лише „безглуздя і невиправ- 
даність загибелі людини”. Смерть для нього ніколи не від
криває ніяких перспектив, є лише „безнадійний кінець”. А 
звідси мораль — та сама стара — що ніякі „фантоми” не 
варті „крови, муки і страждань” отої „окремої” або „кон
кретної людини”. Vivat caritas, pereat mundus! Хай живе 
гуманність і мир, хочби згинули всі шляхетні людські ін
стинкти самопожертви і боротьби за великі „фантоми”...

Від такого світогляду один крок до нігілізму, до запе
речення самого життя, жах перед ним. Коли на цім світГ 
так кепсько ведеться ВСІМ тим, що „мерзнуть” і „гнуться”, 
„в даремній борні”, всім тим „осміяним”, „скаліченим”, що 
„жахаються”, „плачуть” і „боліють”, — то очевидно такий 
світ, повний терпінь і болю, не має рації буття. Для людей 
здорових душею і духом, уникнення терпіння або насоло- 
да-гедонізм не є найвищими цінностями. Вони мірять вар
тість життя... не мірою тих другорядних речей. Цим людям, 
не зважаючи на терпіння, не бракує могутньої волі, прийнят
тя (Ja — sagen) життя, коли розріст і підйом є всім. Але 
інакше думають кволі: „Життя не має сенсу” ; „резиґнація” ; 
„на що сльози?” — хирлявий і сентиментальний спосіб ду
мання. „Невдачникові легше мабуть зносити (біду), якщо 
він знайшов когось, кого може зробити за це відповідаль
ним”*): в данім випадку — життя, середовище.

В невдачника життєві змагання викликають лише „ме- 
лянхолію”, „смутку настрій”, прозьбу спокою „знесиленим 
борцям”, його єдина реакція на удари долі — „слізоньки

' *) Nietzsche/ор. cit. §57 і 151.
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сумнобезсилі”, „одчаю зідхання”, „стогін страшної журби”, 
„безмежного болю” — квиління. Перед розіллятою в світі 
„злобою” огортає його „жах”. А „ворожнечу” — якої пов
но в життю — римує він з „порожнечою”, хоч всі здорові, 
не розторощені долею саме там, де нема ворожнечі, цебто 
зусилля й змагу, ■— бачать порожнечу**).

Душею кволі дивляться на борців, як на „ґлядіяторів”, 
як на чужих наймитів (Селегій). На їх думку спонукує лю
дей до чину або „нудьга”, або „звиродніння”* бо з власної 
охоти, навіть для оборони, не піднесе людина руки. Знаний 
автор одного великого роману не розуміє: „Навіщо стіль
ки крови?” Його велике питання є:

„ГІощо люди жеруться як собаки, пощо ллється стіль
ки живої крови?” Йому жаль... „тих людей, котрих турбує 
війна... Чому воно так діється на світі, чому життя це один 
бій, одна безнастанна тривога, і коли тому... прийде кінець” ? 
(Б. Лепкий, Мазепа).

Картає „маму-природу” за її „звірство” і О. Маковей:

Природа люта, мачуха лукава, 1 
Убійнице ненаситна, крівава.
За що тобі пісні од нас і слава,
Чого принаджуєш ти нас собою 
І всіх на смерть затроюєш борбою,
Учителько нснависти і розбою,
Подателько злодійської науки?
За ту борбу, зажерту від дитини ■—

— посилає їй автор прокляття...
А за ними безліч інших авторів: Черкасенко з його 

„боротьбою двох первнів — звірячого і духового”, Ґалан 
з його світом „вовків”, Тичина з його „звірячим світом” і 
ряд проклинателів міста, переляканих його інтензивним, 
складним, киплячим життям небезпек і морозячим кров 
гойданням між низинами нужди і вершинами успіху. „Діо- 
нізійський Бог і людина не лише може собі позволити око-

**) Б. Гомзин.
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в-око глянути на жахливе і проблематичне, але і доконати 
навіть люксусу знищення, щоб з усякої пустелі зробити 
багату і плодючу країну”*). Така людина благословляє 
конфлікт і боротьбу, як благословляє і викликає Шевченко 
свою „злую долю”, бо де стихія сильного, в якій він пере
магає. Але люди з зламаним моральним хребтом, ненави
дять „природу люту”, бо самі лагідні мов ягня; — „нена
ситну” — бо скромні супроти всякого насильника; — учи
тельку „ненависти”, бо вміють любити „всіх людей, і воро
гів, і друзів” (С. Черкасенко). Вони ненавидять накинення 
їх звихненій слині закону „боротьби зажертої”, бо ненави
дять не лише життя,' але й. — самі не посідаючи їх — най- 
важніші інстинкти життя, інстинкти самоохорони, ненави
дять тривогу, вічне „пильнуй!” всіх змислів, кожно-хвилин- 
ну готовість до скоку; бо прагнуть „безтурботносте” і, де
які, „царства Божого на землі”, але не за Євангельським 
приписом, який вчить, що царство Боже здобувається зу
силлям.

Тут ми підходимо до нової проблеми, проблеми „щас
тя”. Щастя находять наші анеміки не в повноті життя, ли
ше в його стагнації. Нічого не бажати, не приймати ударів 
і не завдавати їх. Щастя — це „воля бути слабим”, це — 
захищена від вітрів, звернена до сонця санаторія душевних 
сухітників, тих, хто „тільки тужить за життям і плаче”, хто 
сам про себе каже, і про собі подібних: пМи кволі, серцем  ̂
хворі”**}. Таке є щастя для „незлобного серця” Черкасенка, 
спрага „святого і тихого спокою”, і „згоди”, коли „не буде 
ворога, а будуть всі братами”. Таким є щастя „маленьких 
Дон-Кіхотів” Ґалана, щастя „оливкових гаїв” з населяючи
ми їх деґенераторами, яким автор дає пишне ім’я „людини” ; 
таке „щастя” Винниченкових філістрів від соціялізму з мрі
ями про „кучеряві хмаринки”, про „тиху, затишну хатину”, 
де4 можна „чудесно було б лежати... і дивитися в небо” („Ой 
не хочу жати, ой хочу лежати!”), про ідеал овець, що „жу
ють траву і іржуть від задоволення”, про те, коли череда

*) Nietzsche — Wir Antipoden.
**) „Світ”, ч. 1-8, 1926 (поезія „Інгермеццо”).
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дегенератів нарешті позбудеться з поміж себе правдивих 
людей „з незалежною поставою” і „холодною недбалістю 
в погляді”...*).

Здорова душею і духом людина ніколи не зрозуміє цієї 
втечі від життя, ні такого „щастя”**) І сильні мають свої 
слабі години, коли вони потребують потіхи, спокою, але 
з якої рації підносити ці потреби моменту слабости до іде
алу, до бажаного? Бо ж „критерій правди лежить в підне
сенню почуття могутности”**), не в униканню болю і бо
ротьби! Щастя у „фіялковім гаю” 'бажають собі лише ті, 
іцо хворують на евдомонізм, на „фізіологічне вичерпання”, 
на „заник волі”**). Цей свій „ідеал щастя” і хочуть накину
ти нам отсі „хворі, серцем кволі”, від якйх аж роїться в на
шім письменстві.

В зв’язку з їх запереченням життя та їх ідеалом „щас
тя”, стоїть і їх трактування проблеми добра і зла. І тут на
ша естетика декадансу є вірною собі. Неґуе „зло” — яким 
ім’ям-часто окреслюють добро, як його розуміли Ґете і А. 
’Франс, Льондон і Б. Ібанєз, Стрінберґ і Ніцше. Всі ті, які 
знали, що боротьбою стоїть і розвивається світ; що нове 
*€ завше „зле”, бо ломить старі злі скрижалі і перевертав 
граничні стовпи. Для велетнів людської думки добро і „зло”, 
яким — як бачили — окреслюють кволі всяке знищення, 
всяку борню, були „доповняючі вартостеві поняття”, бо 
„жйття в усіх своїх інстинктах має так само Так, як і Ні”***); 
'бо до життя однаково потрібні „і розкіш творця, і завзят
тя руїнника”****), бо лише з зудару ворожих сил — добрих 
з і злими — повстає нове. Глибоко, не розумів а відчував, 
усіми фібрами своєї трагічної душі значіння ідеї полярно- 
•сти (добра і зла) в людськім життю Шевченко, але не його 
■епігони. Бо для них не існували поняття „нового”, замість 
.„абстрактного”, замість ідей, ідеалу, знали вони лише по
няття, „конкретної людини”, а все, що „турбувало” її спо

*) „Соняшна машина”. -
**) Nietzsche, ор. cit. §257.
***) Nietzsche, ор. cit. §146.
****)Zur Geburt cł. Tragoedie.
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кій і вигоду — називалося „злом” : сильні афекти, певність 
себе, бажання розросту, заповідь війни всьому змиршаві
лому й хворому. Бридячися сильним, вони бридилися си
лою. Неґуючи силу, гіеґували всяке, навіть спасенне насиль
ство, „зло”. „Хто кволий, не'має рації” — абсурдна засада 
для них, яку вони заступали своєю: „Хтд сильний, не має 
рації, бо є злий!” Навіть хто кличе бути сильним, щоб „кай
дани пірвати”. Це була естетика стужених за вигодою, фі
лософія з вирваним з неї мужеським первнем.

Позбавлене свого первня й наше трактування пробле
ми любови. Наша еротика це передовсім — туга. Поет лю
бить свою „панянку”, лише сказати їй не вміє; він „на баль- 
коні в’яне з жалю”. Його спомини просять мов діти голод
ні: — „Всміхнись, по головці погладь!” В його віршах „біль 
розлитий і сум”. Закоханий поет просить ласки в своєї ми
лої... Другий просить — „заждать на нас злотосяйного Фе- 
ба”, що мчить повз нас на „скорій колісниці”...*). Тичина 
просить зливи з ясної блакиті... Інший знов просить, щоб 
„заглянуло сонце у наше віконце”, і т. д. до безконечности, 
всі „взивають і вопіють” ласки... Або така прозаїчна еро
тика. Називається „П’ять Листів”, з яких один кінчиться 
реченням: „І я вас люблю!”, другий: „І тому я, тужу за йа- 
ми!”, а третій: „Чому ви не прийшли?”. Еротика, яка „в’я
не” і „тужить”, „не вміє” й „не посміє”. Знова, світ не як 
воля і боротьба, а як терпіння і муки. Така ця еротика. Як 
далека від них еротика Стендаля, Меріме, Морана, агресив
на, як і їх наставлення до долі, до „щастя”, до природи, до 
добра і зла, до смерти і життя взагальз усіми його загадка
ми.

Чи інша любов до рідного краю, поскільки відбиваєть
ся в письменстві? Совєтський критик цитує Атаманюка і 
його патріотично „ріднокрайські” писання, де обійнялися 
„недоля з журбою” і питаєТГ„Що Галичині від цих безсилих 
слів жалю і щ>ого порожнього резонерства... І доки вони бу
дуть плакати і тужити? Аджеж розпач бере від їх рабсько
го скигління!... Не патос змагання, не певність своїх сил,

*) „Світ” ч. 17-18, 1926 (Цитов. вірш).
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не думка..., що запалює слабодухих, а традиції: зібрати
ся... і поплакати над ненькою дорогою”. „Емоційно вони 
(ці твори) не дієві”, „шабльонові слова”, „фальшивий па
тос” „холодного серця”, пуста „ляментація”*).

Чи не подібні до Атаманюка Яблуненко, Козоріс? Про 
інших не кажу. Може характеристика Я. Савченка була б 
загостра для них, але — чи знайдемо в усіх наших публі
каціях на цю тему (любов до рідного краю) хоч краплину 
того розпеченого до білости патосу, який аж вибирає нам 
очі з маленької на тлі революції Кемаля •—_ повісти турець
кої авторки — „Крівава сорочка” ?**).

Загальний світогляд, що відбивається в нашім пись
менстві, унеможливлює і розвиток української драми. Те
мою такого типу драми, каже Шпенґлер, є „не героїчна 
людина чину, якої сильну волю... ломить опір чужих сил, 
або демонів власного серця, ■— лише безвольний страда- 
лець, якого тілесне існування — без глибшої причини — 
руйнується”. Так само трагедія отих героїв нашої „дра
ми” і нашої поезії лежить в тім, що посовгнулися на глад
кій дорозі, або що хтось їх влучив камінчиком ізза тину. 
Трагедія нещасного випадку. „Трагіка людини, яка хоче 
лише існувати, але не перемогти”****).

Я писав в ЛНВ з нагоди вистави совєтського фільму 
„Шевченко” : „В тім фільмі драма „Шевченка” це драма 
розтоптаного по дорозі хробака... Подібні муки зазнавав 
не лиш Шевченко, а й всякий сирота, всякий солдат... Кон
флікт героя з окруженням в драмі повинен бути добровіль
ний..., Ьрганічно випливаючий з його наставлення, не при
падковий... Інакше це ще не матеріял до драми”. „Трагедія 
Бучми-Шевченка це „трагедія” людини, якій цагло спала 
на голову цеглина”****). Оттакою є й трагедія Дон-Кіхота 
Ґалана, „трагедія” драми М. Вовчура — „Перемога” (Ко
ломия), трагедія „безвольних страдальців”. І мені дуже

*) Я. Савченко ор. cit.
**} Галіба Едіб — В огні.
***) Untergang d. Abendlandes І, 437, 468.
****) Л. Н. В. 1929 І.
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приємно навести на скріплення моїх думок — вискази на 
цю тему Б. Шова і Фолькельта, які майже в тих самих сло
вах висловлюють ту саму думку. Відповідаючи одному ав
торові, писав Б. Шов: „Головна хиба в випадку, про який 
ви оповідаєте, це брак всякої драматичної прикмети. Не
щасливий випадок не є ніякою дією... Виведіть нам яко
гось канцеліста, переїханого автобусом, то нічого ви, опріч 
поліційного протоколу звідти не видушите. Ніхто не жу
риться тим канцелістом, а значить і тим, що з ним сталося, 
опріч його жінки. Для неї може це й є софоклівська траге
дія, але більше ні для кого”*) Власне наша „драматургія” 
часто плутає поняття трагедії з поняттям поліційного про
токолу, бо в неї „конкретна людина”, з душею „безвольно
го страдальця” це добра нагода поплакати і погістеризува- 
тися...

Як на тлі антитрагічного наставлення цілої української 
психіки могла зродитися драма? Демель зауважує, що тра
гіка можлива лише на грунті „волі влади”. Отже звідки їй 
взятися в нас з нашою Wille zur KranKheit?

Трагічне, каже Фолькельт, виражається в „способі, як 
переносить хтось терпіння і як з ними бореться”**). А ми 
бачили вже, як переносять біль скиглії, яких ґалерію пред
ставлено в горі, звідки ж в них має взятися почуття трагіч
ного? Де в них Lebensglut, те горіння, яке тріюмфує й над 
самим болем і над смертю? Трагічна доля мусить повста
ти з внутрішньої конечности, не з випадку, з характеру ге
роя”***). Де ж вона повстане в нас, що не зносимо харак
терів? Де може бути у нас та „велитенська доля” Шілєра, 
яка, „роздушуючи людину, підносить її”, — коли фізична 
смерть для нас є катастрофою? Де може бути мова в нас 
про намір героя боротися з ворожим світом (конечна пе
редумова трагедії!), коли нашою мудрістю є втекти від 
цього світу без боротьби?

Трагедія повинна „збудити настрої, які окрилюють і

*) N. Fr. Presse 16. 11. 1930.
**) Joh. Volkelt op. cit., ст. 72.
***) ibid. стор. 304.
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підкосять душу”****); на великости душі героя, якої не 
зломлять найтяжчі удари долі, ми гартуємо- власну душу, 
і її волю скорше вмерти, аніж піддатися. Деж може бути 
дя трагедія, коли її українські герої збуджують, почуття не 
самопевности, лише riihTende Traurigkeit (зворушливої су- 
мовитости) і klagendes Selbstbedauein (скиглячого само- 
пожалування)*), не кріплять, лише ломлять душу? „Сен
тиментальне зворушення душі, стоїть в суперечності до ЇЇ 
повного сили напруження, до її мужеського випростуван
ня”. Ось чому рідка драма в нас, бо передусім хочуть не 
випрямити, але розніжити, „розмягшити наше внутрішнє 
Я”**) І

II faut aimer le Dieu cache qui est en eux.
Так виразив один поет суперечність між земними стрем- 

ліннями і болями , „конкретної людини” та божеськими 
стремліннями, закладеними в її душу. „Не треба любити 
людей, треба любити Бога, що укритий в них”... Але наші 
поети і проблему Бога розв’язують на свій лад. їх Бог не є 
в них самих, а зовні, чужа сила, як та ласкава доля, яку во
ни під різними постатями — кличуть, щоби прийшла до 
них. Прометеївської борні з тим Богом (як напр. Шевчен
ко) вони не знають. Це не душі богоборців, лише, як каже 
один комуніст, — „заплакані душі” :

Пошлю свою душу в юрбу,
В юрбу, що шукає раю,
Нехай мене, бідну рабу 
Люди візьмуть до світлого раю.

Вони не знають, що «царство Божіє виборюється, не 
випрошується; вони хочуть прослизнути туди, що так ска
жу, без квитка, „зайцем”.

Цей Бог, їх найвища справедливість представляється 
атеїстам як „мама природа”, що одначе не зміняє свого ук-:

****) Ibid. стор. 194.
*) ibid, стор. 60 і 287.
**) ibid. стор. 408.
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раїнофільського вигляду. Маковей (та й не лиш він) нарі
кали на „маму природу” за те, що за жорстока була (за 
природня! — сказав би я); за те, що „затроювала” нас ду
хом борні; що щастя „вимірювала мірою боротьби, а не 
страждання і сліз”. їх Бог — це Бог упосліджених, лцо ви
нагороджує слабих за їх терпіння й сльози, не за гарні ду
ші і відважні вчинки. Мабуть Євангелія ніколи не стала б 
великою книгою, коли б, всупереч до наших та інших гу- 
манітаристів, не поставила любов до Бога понад любов до 
„окремої людини” (ближнього), коли б не сказала без жа
лю „топтатгі рідне і знайоме” в ім’я „фантастичного”.

Цього Бога досі ще не пізнала втомлена й мов немаза
ний віз рипляча, в потребі і без потреби, ота література, 
його пізнали інші. Пізнав його Кіркегард, який жадає, що
би ми любили Бога, ненавидячи, коли це треба, себе, інших, 
батька і матір. Знає цього Бога Ляґерлєф, Бога не ревних 
слізна чинної покути, суворого і великого. Така є й їх „ма
ма природа”, не зненавиджена ненавистю кволих, як в Ма- 
ковея, але укохана любов’ю сильних, як в Гамсуна. Цю „ма- 
тір-природу” згадує автор „Пана”, проголошуючи: „Сла
ву тьмі і шемранню Бога між деревами... І дикій кітці, го
товій до скоку... Ця тиша, що шемрає, до мого вуха, це 
кров всесвіту, що кипить, це є Бог, що живе в природі і в 
мені”. Це Бог великий і сильний, який не поза нами, лише 
в нашім серці, але якого пізнається серцем, що є в стані 
„кипіння”, не в стані млосної безвладности.

Таке психологічне наставлення, взагалі наша життєва 
мудрість є джерелом убогости ідей тої нашої літератури, 
примітивности і плиткости її постави до великих проблем 
життя. Хоч це звучить як нісенітниця для деяких наших 
критиків, але конечно мати поетові свою філософію. Один 
з тих критиків пише: „критики Гамсуна шукають в нього 
силоміць світогляду, якоїсь світової філософії”..., але на
даремно, „Гамсун не збирає своїх вражінь в ніякій призмі 
каміння мудрости, в ніяких узагальненнях”*) Критик має 
рацію, коли під „світоглядом” - розуміти закінчену філосо

*) М. Рудницький — Гамсун (Діло, 15. 8. 1929).
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фічну систему, та інакше, коли під „світоглядом” розуміти 
Lebensstimmung („життєвий настрій”) Унґерса. А втім, те
орія „історії, літератури як історії проблем” згори вимагає 
наявности „світогляду” письменників. І вони його, розу
міється, мають, як має його і українське письменство — 
але такий, якого характеристику я тут даю. Пасивно-песи
містичний світогляд тої нашої літератури і є причиною її 
убогости і безнадійности; того, що вона (пише Савченко) 
„знесилена малими думками і скупими емоціями” ; що не 
розвязала ще „проблеми тематики”, що „культурно не- 
узброєна” ; що не є мистецтвом, бо „мистецтво не може 
стимулюватися і запліднюватися песимістичною філософі
єю”**), а тим менше — убогою.

Та сама нехіть до „узагальнень”, до певного „світогля
ду”, до того, щоб мати якусь „життєву філософію” в пись
менстві, ця „малість думок”, або кажучи мазепинською мо
вою, наше засадниче „невтральство” щодо основних про
блем життя — не лишилося без впливу й на стиль того ук
раїнського письменства. В нас залюбки малюють „факти 
об’єктивного життя”, так, ніби без їх авторської інтерпре
тації і добору, без печаті „життєвої філософії” автора ■— 
ці факти щось означали!

В нас залюбки обмежуються до,,фотографізму”. Автор 
пиііґе не те, що відчуває і розуміє, а що „бачить”. В нім 
діє не — єдино-творче — суб’єктивне уявлення чи сприй
мання, лише „об’єктивне” представлення. Автор глядить пе
ред себе, не в середину свого (порожнього) внутрішнього Я 
і не в укриту суть явища. На першім пляні в нього „точ
ність” копіїста, не, творча, активна воля завдати насильство 
„фактам” життя, щоби впхати їх в певну, ним вимріяну 
форму, щоб відкрити їх суть, дати їм свою оцінку. Девізою 
наших авторів є „як я це бачу”, не — „як я це бачу”. Тому 
стиль тих авторів нудкий, стиль фортеп’янового автомата, 
без індивідуальної нотки, без тремтіння власної суто-осо
бистої пристрасти.

**) Я. Савченко ор. cit.

198



Звикши розливатися сльозами над своїм і ближніх ті
лесним болем, засвоїли собі ті наші письменники такий са
мий розпливчастий, розтягнутий, розперезаний стиль>Рід- 
ко який наш автор володіє секретом віддати сильне пору
шення душі „мінімумом рисок на папері”, яким нпр. воло
дів Рембрандт*). Майже ні один наш автор не розумів би 
Ніцше, з його вирізненням поета, „який найбільшу увагу 
кладе на укриту думку, а в своїх книжках більше, ніж все 
випозіджене, любить GedanKenstriche”**). Такого звуть в 
нас „футуристом”, просять бути „популярнішим” і взору- 
ватися на Квітці-Основяненку. Ще менше зрозумілі нашим 
авторам уваги Фолькельта, що тільки „сильний, настирли
вий спосіб писати, який показує стримане, скупо виявлене 
почування, надає нашому зворушенню щось з твердого і 
непохитного характеру”***). Цей „скупий” спосіб писання 
творить м. ін. таємницю чару Стефаника. Але не піднестися 
до нього розжалобленій, що знесла всі шлюзи, сльозавій 
розчуленості українських плакс в літературі. Панувати над 
болем, власним розревненням, це занадто аристократичні, 
„панські” прикмети для плебейської інтелігенції та її авто
рів. Вони не лиш над своїми „героями” бідкаються, але і 
над собою, повідомляючи читача, як тяжко було їм писа
ти, бо й кишеня порожня і в животі щось муляло.

Не може видати таке мистецтво і правдивого творчого' 
патосу абс> „фацатизму”. Бо „фанатизм є захоплення абс
трактним, це абстрактна думка, яка заперечує існуюче, руй
нує конкретне”*). Де ж би він міг повстати в нашій літера
турі, яка з засади дає перевагу конкретному („конкретній 
людині”) і'так боїться духа заперечення, хоч би заперечен
ня злого?

Тому майже нема в нас, як теми самого процесу творен
ня, бігу до мети, боротьби й здобування бажаного, коли

*) G. Simmel Rembrandt, ein Kunstphilos. Versuch.
**) Nietzsche Modemitaet.
***) Volkelt op. cit., ст. 418.
*) Hegel — Philos. d. Geschichte, §454.
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людина горить, мов свічка запалена з обох кінців. Ось взі
рець нашого підходу до проблеми:

Погуділа хуртовина над полями.
Та заплакала калина ягідками, 

а потім відразу:
Не журися, безнадійно не хиляйся,
Весни Божої спокійно дожидайся!
Прийдуть ночі, ясні, сині, веснянії 
Заспівають на калині соловії, 

і все буде гаразд!
Спершу поплач, потім — не хвилюйся, „спокійно до

жидайся9’, а потім — апотеоза за відвагу — вона прийде! 
Сама, навіть не потребуєте з печі злазити і дверей відчи
няти... Чи не вражає тут брак найважнішої ланки в ланцю
гу відчувань? Є лиш „плач” за тим, чого хотілося б мати, 
і мрія-втіха, що воно таки прийде, в межичасі ж — „спокій
не дожидання”. А деж активний порив здобути це, чого 
прагнеш мати? Де неспокій здобувця? поезія того „межи- 
часу” ? Де перешкоди, які лише додають енергії борцеві, 
який не в плачу і в дожиданні бачить призначення (і насо
лоду) життя, а саме в боротьбі з тими перешкодами, в огні 
творчости, в процесі здобування? Чому в нашого поета по 
бурі має плакати калина, а напр. в Бодлєра — „хуртовина 
відмолоджує квіти” (L’orage rejeunit les fleures), які праг
нуть бурі?

Бетовен писав своїй старій приятельці Беттіні: „сенти
ментальне зворушення личить тільки бабам (вибач мені 
це), мужчині мусить музика викресати огонь з душі... Мис- 
тці мають цей вогонь, вони не плачуть”*).

Знає наша література проблиски того вогню, і нова, і 
стйря 'Але які ж рідкі! Знав цей вогонь мистця О. Сторо- 
женко. І він знав горе, та „ховався з ним од людей як ску
пий з грішми”, не виставляючи його, як інші, — в усіх вік
нах своєї літературної крамнички. І він знав, що то сльоза, 
але в нього була „козача сльоза”, яка „глибоко криється

^ __ ___________

*) В omam Rolland — Goethe u. Beethoven.
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в серці, важка вона, не латво її зворушити”, а як вже хто- 
„видавить” її, то не розливним морем нудкого жалю розі- 
лєється вона, лише „вихопиться полумям”, „хлипне крива
вою хвилею”, „розстелиться пекельним чадом”, мов „дия
вольським куревом”**). Ось активне, мужнє приймання бо
лю, яке є винятком в нашім письменстві.

Мистці горять, не плачуть. Так, як і Шевченко. Так, як 
і Леся Українка, в якої не плач, лише „пісня безумна” з ту
ги родиться, яка „за скритий жаль помститись хоче”, не 
посумувати над ним. Ту пісню символізує вона не в поста
ті каліки, лише в постаті „хижої птиці” з чорними криль
ми. Навіть не знає, „на щастя чи на горе” собі співає цю 
пісню, але їй важне не „щастя” чи „горе” конкретної люди
ни, лише щоб „гнатися на безвість до загину” : „так боже
вільний волю здобуває” і так любить ту волю, самий про-* 
цес її здобування, не „спокійне дожидання”. Але це виїмки. 
Взагалі ж душа більшосте українських творців не кремінь, 
і не бетовенівський вогонь викрешують з неї удари долі, 
лише — мов з тої губки — потоки води... х

Наскрізь не мистецький, не трагічний „життєвий на
стрій” тих наших письменників є причиною і убогосте їх 
тематики і відсутности в них правдивого здорового, не 
розслаблюючого, лиш гартуючого душу патосу. Хвороба 
ця опанувала цілу нашу літературу, і „буржуазну”, і „ко
муністичну”, бо суть не в темі, за яку беруться наші авто
ри і не в партійнім білеті, лише в тім душевнім наставлен- 
ню, в тім „життєвіїуі настрою”, який об’єднує „комуністів” 
Галанг чи Фальківського з деякими „буржуями” сучасної 
галицької літератури, а всіх разом з Квіткою-Основянен- 
ком. Не відстає й так звана „бадьора література”, яка за
чинає продукувати своїх снобів, що чіпляються нових га
сел задля моди. Очевидно, що така механічна сполука не
змінного сумно-слізного психічного наставлення з нахапа
ними бадьорими фразами — нічого додатнього не дає.

Такою є наша естетика, естетика декадансу. Естетика 
втомлених, змучених, зрозпачених і заплаканих, спрагнених

**). О. Стороженко Кіндрат Бубненко-Швидкий.
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колискової мельодії святого спокою, життя без змагань, 
духових калік, вражливих тільки на'тваринний біль; есте
тика ліричних гістериків, заражених біологічним переля
ком перед світом з його „жорстокими” законами, тікаючих 
від його „злоби”, від його „тривоги”, зтужених за щастям 
пасічника, готових „обійняти всіх людей, і ворогів, і дру
зів”; естетика кволих, серцем хворих, „безвольних стра- 
дальців” і просто духових ледарів і нудярів. Це естетика, 
що обезвартнює життя, вчить резиґнації і позбавляє сили 
опору; що вбиває жадобу; естетика розторощених жит
тям, що гинуть в світі твердих чеснот. Це естетика людей, 
лцо воліли б вийняти з світа чинник сили і волі, і всі тверді 
чесноти; проскрибувати суворість до себе і до інших, гарт 
душі, осуд слабости і культ сили, яка в гармонії з природою 
каже Так! до ворогування, дісонансу й боротьби.

„Я навчаю Ні до всього, що робить слабим і втомленим. 
Я знаю Так до всього, що загартовує і збільшує силу”*). 
І тому наше рішуче Ні — повинна стрінути така естетика 
декадансу, бо на її філософії не вирости ніяким шляхетним, 
підносячим емоціям, ніяким окрилюючим думкам. „Всі а- 
фекти, великі бажання, пристрасти могутности, любови, 
помсти, посідання хочуть моралісти погасити (як „негарні”) 
і вирвати з корінням, очистити від них душу”**). Прихиль
ники цеї естетики проповідують збідніння життя (кажучи, 
що це є „гарне”) і тому таку естетику треба систематично

• поборювати...
Просто, задля вимог громадянсько-психічної гігієни 

підростаючого покоління. Один з спеціялістів' від гігієни 
пише: „Для розвитку добрих прикмет дитини, батьки по
винні плекати в ній характер і витревалість. Коли дитина 
впала і вдарилася, було б дуже немудро, виразами глибо
кого співчуття, голосінням, зідханнями і пестощами»., („о, 
бідна нещаслива дитинка!”...) старатися розчулити її і спри
чинитися до того, щоби даний стан здався їй невідрадним, 
жахливим, вмовляючи невиносимість болю від марного у- 
дару і потребу зараз розревітися; тимчасом як слова: „пус-

*) і **) Nietzsche ор. cit. § 58 і 139.
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те! до завтра загоїться”! і т. ін., що виходять з тої самої 
співчутливої, але розсудної неньчиної душі, зараз вмовлять 
в дитину щось протилежне: вона почз*хається, перетерпить 
біль, який здасться тепер менше дошкульний, готове до 
плачу обличчя дитини вирівняється і вона, якби нічого не 
сталося, знов віддасться забаві. Таке виховання має наслід
ком витревалість супроти відчувань болю, зміцнює харак
тер, робить відпорнішим організм в життєвій боротьбі. 
„Буди ги до діяльности силу волі,- ось що треба визнати 
найважнішим правилом виховання” (Захарія), а „перше і 
найважніше, чого повинна вчитися дитина, це зносити тер
піння” (Ж. Ж. Руссб). Можна жаліти дитину, та не треба 
розпускати, розвинчуватіі і розслабляти ні моральної, ні 
фізичної сторони ЇЇ організму”*).

Українська „естетика декадансу”, збуджуючи хоробли- 
вий жаль до тих, що терплять біль; розпливаючися в „го
лосінню, зідханнях і пестощах”, стараючися „розжалоби
ти”, „розчулити” власним нещастям, — ослаблює витрева
лість нашої душі, ломить характер, робить його безвідпор- 
ним на удари життя, до нього не пристосованим, не придат
ним до життєвої борні... Для життєвого успіху, каже Мель- 
форд, треба насамперед не „любуватися терпінням”. Тим- 
часом „любуватися терпінням”, смакувати його, — це саме 
цілий сенс тої нашої літератури.

Цікаво, що ця декадентська філософія виявляється не, 
лише в літературі. Так само пр. в малярстві. Недавно про 
одного з найбільших наших малярів зауважив критик, що 
не було в його образах „стихії, того творчого неспокою, 
що хвилює і запліднює”. В „Ой у полі жито” — „не відчу
ваєте грози смерти. „Відьма” — добродушна і нешкідлива 
старушка”. Війська Ігоря виїздять до бою з половцями мов 
на прогульку. Молодий князь, що виїздить з середновіч- 
ного городу, „поет-мрійник, що хилить розмріяну головку 
на рамя опікуна”*) Без трагічної напруги, без глибокої лі
рики, без глибоких характерів; та сама життєва філософія.

*) В. Камінський Друг Здравія, Енциклопедія пігіеньї и физико-
діететического пользованія, Кіевь 1906.
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Той самий .,життєвий настрій” прозирає в музиці. Я 
вже цитував колись голоси критики на оперу М. Лисенка
— „Тарас Бульба”. Як далеко вона своїм легкодушним лі
ризмом від трагізму тої постаті і тої гарно-очайдушної до
би! Ось ще з рецензії на одного українського скрипака: 
„Найістотніше в Москвина — його майже клясичний спо
кій, із якого він навіть не виходить тоді, коли цього конеч
но вимагає твір”, який повинен дихати „південною кипу- 
чістю”, але якого віддати „не тільки ноти, але „духа” не 
дав скрипакові отой його „спокій”**). Спокій дорослих 
дітей, втомлених, тих що не люблять життя сильного, бар
вного, „неспокійного”, „кипучого”.

В.етюді про Паскаля, каже Гекслі: „те, що люди беруть 
за свій світогляд, це тільки проекція їх власного фізично
го і душевного стану. Нераз отже власна уломність і ка
ліцтво підносяться до значіння загально-обов’язуючої чес
ноти. Незносні болі голови та інші недомагання не позво
лили Паскалю бути оптимістом. І тому хотів він накинути 
іншим людям свою неврастенічну метафізику, якої причи
ною були діспепсія і безсонність”.

Подібна є причина і нашої „неврастенічної метафізи
ки”, що криється не тільки за нашою літературою. Ми е  
хворі душею, як Паскаль тілом. Ми хворуємо на атрофію, 
заник життєвих інстинктів, мужеських первнів життя, які 
дають перемогу в світі, і тому хочемо накинути іншим ети
ку й естетику „безвольних страдальців”.

Який є соціальний коррелят цеї естетики? Є ним „не- 
історична нація”, нарід Провансу, провінції, далекої від га
мору великих історичних шляхів, з притупленою психікою 
того, ким командують, який борониться, лише підносячи 
руки до гори, любить „невтральство”, який не засмакував 
у повні самостійного життя, щастя бротьби і підкорення 
інших своїй волі. Треба перетравити в собі позісталості 
цеї упосліджености, вбити психіку каліки, — тоді наша

*) М. Голубець — Петро Холодний ЛНВ VII-VIII, 1930.
**) Діло 25. XII. 1929.
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•естетика стане на шлях до визволення. А разом з тим і на
ша політика. *

Кудою йде цей шлях? Ceterum censeo, через літерату
ру окціденту, літературу того європейця, про якого сказав 
якось Льойд Джордж, що є він „найжаднійший боротьби 
серед всіх мешканців землі, що завше мусить щось або ко
гось поборювати”*), а другий: „ми окцідентали, ми борці 
з переконання, по своїй суті”**). Але чи цей шлях вказу
ється нашій молоді, що займабться проблемами естетики? 
Далеко до того! В нас здається і не відчувають цілої гли
бини думки, яку я взяв за motto до цеї книги: що це пи
тання сили народу, що вважає він за „гарне”; чи його ес
тетика гартує його до життя, чи ломить його сили в без
сильнім „саможалкуванню”.

Тим не хочу сказати, щоб ми зовсім не мали взірців 
до наслідування у власній літературній творчості. На пер
шім місці, досі нездістансований, стоїть тут Шевченко; ду
же вдячною темою є, під тим оглядом, розправа, яка б по
рівнювала підхід Шевченка до проблем життя з — яким 
же ж іншим! — підходом до них його епігонів. „Назад до 
Шевченка”! — такий заголовок повинна б була мати така 
розправа.

Це щодо питання „куди”. А тепер щодо питання „як”. 
Передусім не чередою! „Мистецтво — казав Креміє, — це 
діяльність безкорисна, якої передумовою вільний час”***),
— передусім для читача. Демократія, ширючи загальну 
освіту, побільшила число читаючих, але •— пасивно, не 
активно читаючих. Тому артист не має журитися публікою, 
лише творити відповідно до своїх внутрішніх вимог. Мо
дерне мистецтво не має йти до народу, лише нарід має при
йти до мистецтва, через підйом своєї матеріяльної і духо
вої культури. Нісенітниці твердить Л. Толстой, що дійсно 
добрий твір мистецтва є зрозумілий найширшим масам.

*) N. Fr. Presse 28. XII. 1929.
**) Др. Кайзерлінґ в Revue de Paris 15. 11. 1929.
***) Benjamin Сгетіеих Artes et Demokratie, Nouvelles Litterairs..
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„Дc l  мистецтва не приходиться чередою, демократично, до- 
нього підходиться поодинці, аристократично”, через під
йом культури одиниць, а не через отарне гуртування в „лі
тературні школи” і „гуртки”. З подібною апологією при
мітивізму нікуди не зайде і нічого не осягне ніякий мистець
кий гурт.

Це „куди” і це „як” — єдиний шлях піднести наше- 
письменство.

ЛНВ 1930 XI і X.
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НАШЕ ЛІТЕРАТУРНЕ ҐЕТТО

(ЛНВ, 1932, L).

Обаполи границі кристалізується нова літературна течія 
(я її назвав би ново-романтизмом), свідома своєї мети, 
спрагнена нових форм, свідомо ворожа задушному ґетто, 
з якого хоче вийти. Але — на загал — ми ще в тому ґетті 
сидимо. Про нього тут кілька слів.

Про занепад нашої літератури не перестають говорити і 
над Дніпром і в Галичині. Советські критики говорять про 
„ліричну гістерію” зазбручанської поезії, про її „сльозо- 
фонтанну романтику” ; про те, що сучасна проза українська 
-— „мало має громадської цінности”*).

І N1. Рильський нарікає:

* Поетів досить,
А книжки, щоб читать — кат-ма,
І надаремне серце просить 
Хочби маленького Дюма.

Занепад літератури стверджує і галицька критика.
Причини нашого літературного „імпасу” зрозуміємо, 

коли кинемо оком на молоду літературну генерацію Европи 
й Америки. Літературне обличчя тої генерації таке ж цікаве, 
як і сама ця генерація, зроджена серед катастрофи воєн і 
переворотів.

Клявс Манн, син Тома Манна, так характеризує нове 
покоління: „Воно позбавлене сентиментальности. Для нас 
всіх життя стало більш авантурничим і твердшим. Ми на
вчилися навіть любити його, в цілій його жахливості... Ми 
просто кидаємося в нього стрімголов... Щоденно дізнаємося, 
яке воно повне небезпек... Несамовиту непевність всіх існу
ючих порядків і систем оглядали ми власними очима”. Про 
це вчив нас „досвід нашої крови й наших нервів. Ми кожної 
хвилини все вважаємо за можливе, це тримає нас в напру
женню і хоронить від скістнілости. Чи наступного тижня

*) Я. Савченко — Г. Лакиза „Життя і Революція”.
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матимемо монархію, чи може цісаря? Це на.с ані трохи'не 
здивувало би. Чи позавтра матимемо комуністичну совєтсь- 
ку державу з червоним прапором і терором? Ми пригото
вані на все...” Сьогоднішній юнак має гладке чоло і зухва
лий погляд-.. Він любить найризиковніші ситуації... На міс
це романтики-туги приходить інша, різнобарвна, близша., 
до життя. Нове покоління є „менше скомпліковане, наївні
ше, але менш облудне...”*).

„Росте подібна молодь і в Польщі. Ось як ЇЇ характеризує 
Войцєх Васютинський: „Чужий є молодому поколінню без- 
предметовий культ терпіння і жертви. Ми хутчій соромимося 
терпіти, а почуття улягання насильству болить нас як осо- * 
•биста зневага і будить завзяту жагу відплати...” Структура 
психічна нової молоді — „тверда й реалістична”, вона „без- 
милосердна в розумінню справ життя”, а стремить до „як
найширшого ділання”. Давніше була „програма статична”
— „що хотілося мати”. Тепер — „програма динамічна” — 
„щось хочеться чинити”**).

А ось якою виховується нова молодь в сьогоднішній 
Росії. П’єса Ол. Файка (Людина-з текою). Герой Ґранатов, 
перевертень, що пристав до большевизму, поучає перед 
смертю свого сина: „Ходи близше, хлопче. Стій рівно. По- 
зір! По козацьки. Не дріжи, голову до гори. О, я виточу з те
бе ту слабість, ту тендітність. Загартую тебе. Вигострю твої 
зуби і навчу тебе, як боротися з іншими, як вирвати з життя 
найсмачніші кусники.

— Пусти, батьку, 69лить, стискаєш мені руку! — Тер
ли! Будеш змушений зносити ще більший біль. Сціпити зу
би і терпіти. Вродився ти в проклятім краю, в Росії і тут 
мусиш жити й вмирати. Навчишся боротися за життя в тім 
жахливім, темнім, завошенім, дикім краю... Вже я тебе вдо
сконалю. Заб’ю в тобі в зародку всі ідеали. Догола обідру 
твою душу й зв’яжу її мотузками. Житимеш серед бестій 
і мусиш старатися, щоби бути найсильнішою з них... Щас

*) Klaus Mann — Auf d. Suche nach einem Weg. Aufsaetze, Transmare 
Vlg. Berlin.

**) Мисль Народова — 1931, ч. 40.
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тя? Майбутнє? Ідеї комунізму? Бавитимешся тими брязкот-- 
ливими цяцьками, щоби звабити ворога... А коли треба бу
де, повалиш його на землю й перегризеш горло... Не знати
меш, що то за терпіння душі, сумніви та інші дурниці. Зна
тимеш лиш голод і навчишся як його втишати. Вже я тебе 
всього повчу. Заб’ю в тобі всяку чулість, змушу тебе, щоби 
сам запах крови був тобі приємний. О, я зроблю тебе щас
ливим, мій сину... нещасливий!”

Канібальська етика? Нехай, але мабуть досить допасо
вана до того краю.

Коли я захотів би — незалежно від її різнородного 
змісту — схарактеризувати нову етику нової молоді, у від- 
різненні від старої, — я удався би до термінології Освальда 
Шпенґлера, який — в своїм творі*) — розрізняє eine Raub- 
tier- und eine PflanzenfresserethiK, етику драпіжників і ети
ку травоїдів, або, я сказав би, етику травоїдів і етику здоро
вих нормальних людей, зроджених для світа боротьби — 
а не щипати травку.

„Травоїд — за Шпенґлером — це звіря-здобич, що шу
кає рятунку перед фатальною долею втечею, без боротьби.’ 
Драпіжник — здобуває здобич. Перше життя в своїй най
глибшій суті — оборонне, друге — зачіпне, тверде, жорсто
ке... По однім боці — привичка тікати, заячі скоки; вими
нання, хованки; по другім — простолінійний рух, напад... 
Драпіжники — не освоюються, травоїди, й найшляхетніші 
з них, — дають себе провадити дитині”...

Як Шпенґлєр етику, по тій самій прикметі поділив би 
я й естетику.

Скажуть мені: так ви за тенденцією в літературі? Лі
тература ж чисте мистецтво, самоціль, вона не сміє мати 
тенденції, бо тоді це вже публіцистика! Так кажуть крити
ки, сторонники принципіяльної безпринципносте і мистец
тва для мистецтва. Відповім їм словами Ніцше — „L’art pour 
Tart — це хробак, що сам себе кусає за хвіст... Що робить 
всяке мистецтво? Чи воно не апробує? 4 #  не звеличує? Чи

*) Oswald Spengler — Der Mensch und die Technik, Beitrag zu einer 
Phiisophie des Lebens, C. H. Beck’sche Vlg. Muenchen, стор. 17, 21.
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не вибирає? Чи не вирізняє? А з тим всім воно або зміцняє 
або ослабляє певні вартостеві оцінки...'Чи в тім не бере уча
сти інстинкт мистця?... Чи його найглибший інстинкт не пе
реходить на мистецтво, на сенс мистецтва, на життя? на жит
тя, яке він хотів би бачити? Великий стімулянс життя є мис
тецтво, хіба ж можна розуміти його як щось без цілі, як Tart 
pour Tart**).

Подібно Ґ. Брандес на конкретнім випадку романтичної 
школи у Франції, яку хотіли принизити закидом тенденцій
носте: „Бо те, що тут осуджується як тенденція* це ніщо ін
ше, як дух часу. А час завше є життєвою кров’ю всякої прав
дивої поезії”***).

В кожний свій твір мистець вкладає своє світовідчуван
ня, свій настрій, свою оцінку життя. І в залежносте від того,, 
кожний твір мистецький або підносить нашу радість життя, 
або нищить. Є два сорти письменників — ті, що підносять,, 
захоплюють, і ті, що депримують.

Той самий Манн з любовю зупиняється на таких поетах* 
як Ернст Юнґер, — мрійник з тугою за „героїчним первнем: 
життя”, з авантурничим серцем, безмилосердний до непри- 
стосованих, з бунтом проти цивілізації, яка не-знає вартостей 
вищих від числа й від маси.

Такий Двінґер, що описує велику трагедію горожан- 
сьокї війни в Сибірі. Великий катабазіс від Уралу до Байка
лу розгромленої армії.*). Але його філософія тверда. Пе
ремагає той, хто „революціонізує в екстазі”, гине той, хто 
діє лімфатично — як білі. Кілька німецьких лицарів з по
лонених, що затягнулися до білої армії. Ні нарікання, ні 
розпачі (хоч причини й були), лише — стриманість, пев
ність себе і сильна воля тіеред обличчям мертвої природи 
і живого ворога, що обоє несуть на кожнім кроці смерть. 
Вони мали той „героїчний первень, що переборов Сибір”, 
що не давав стати сентиментальним. Опускати руки? „Це

**) F. Nietzsche — Streifzuege eines Unzeitgemaessen (Goetzen-Daem- 
merung);

***) G. Brandes — Hauptslroemungen d. Litteratur des XIX J. т. V*
*) Edwin Erich Dwinger — Zwischen Weiss u< Rot.
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було б не по мужеськи” для героїв „тихої і гордої певно
сте”. Сидять на коні — хоч би світ западався довкола — 
„мов залізний кий проковтнули. Обличчя — завше стягну
те готове на все”. Ні' муки зимового походу, ні трагедія 
оборони програної справи не розслаблюють. їх волі, вуль
гарно кажучи, їх не розкрохмалюють. А закриваєш книжку 
страхіть, — перед якими блідне катабазіс армії Наполєона 
з Москви, — з вірою в безсмертну силу незломної людської 
душі...

Подібні ноти навіть у Ремарка (Der Weg zurucK). Біль 
людини і жах війни. Але прокляття, які не знижаються дсГ 
гістерії, до заламання рук — і душі. А поза всім — як в Двін- 
ґера — героїзм. Ремарк розуміє тих, які — як оберляйтнант 
Гель — не приймають повоєнного світа апостолів „добра, 
любови і справедливосте”. Бо ті правди роблять лиш му
чеників, не героїв. Бо вони питаються — „пощо, нащо, для- 
чого”. Тимчасом „героїзм зачинається там, де страйкує роз- 
мисл, де погорда життям, де безлогічний запал і риск”... І 
для Ремарка війна була без сенсу, але в нім лишається не- 
ткнутою філософія героїзму. Може на завтра, для іншої 
мети...

Подібний Арнольд Броннен, що домагається „покаран
ня винуватців” упадку його країни, який сміється з облуд
ного „сумління світа”**)

Хочете знати щось про модерних англійських літера
торів? Один німецький критик пише про них: „є в них бру
тальна безоглядність, безмежна отвертість, велика драстич- 
ність. Вони свідомо агресивні, вони революціонери”***).

Ось такий Ляйм О’Флягерти, темпераментний ірлян- 
дець. Непохитний, агресивний, — і джентельмен на кожнім 
фронті життєвої борні. Ось він, як волоцюга кількох кон
тинентів, шукаючи за працею*). Але який же ж то інший тип 
від горьківських босяків! Він сам бореться за існування, а 
як спіткнеться, має стільки мужеськости, щоби на нікого

**) О. S. Roman von Arnold Bronńen, Ernst Rohwolt Vlg. Berlin.
***) Frankfurt. Zeitung 2. II. 1930.

*) „Два роки”.
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не спихати вину за це. Найбільш нетерпів він — викликати 
чийогось милосердя. Бути „предметом милосердя”, спів
чуття — це „упокорююче”. Ліпше непевність і нужда. Його 
засада — „щоби злі.йому не робили прикростей, а добрі 
•— над ним не милосердилися”.

Це, так скажу, фронт боротьби за особисте, боротьби 
людини з людиною. Але він ірляндець, — член нації, що бо
ролася ś іншою. Коли принагідна товаришка життя каже, 
що „його нарід заслугує подив і милосердя”, наступає кі
нець роману. Хто сміє над ним милосердитися?

Ось він на фронті світової війни**). І тут є протест про
ти війни, але не ніжний, не перечулений, не панічний, а му- 
жеський. Знає, що є серед бестій і не думає зробити з них 
ягнят, лиш і сам не дасть собі кілочки на гоіові стругати. 
З тог з, в чім для інших трагедія, жартує: обставини, хоч 
як жахливі, не сміють мати влади над ним. Інші рятуються 
від страхіть в царство казки й утопій, але він цим бридить
ся. Товариші марять про благословенний час, коли бестія 
згине і скінчиться війна всіх проти всіх. Він за сильний, що
би дурити себе.

І навіть на фронті „сексуальної боротьби” він так само 
суворий, як на фронті боротьби між націями, між держа
вами, і між окремими людьми. Нічого розніженого,^ нічого 
ревного й розливного. Стрічає жінку, але — рубенсівський 

“тип. І це заважає їй бути гарною, „бодай — як каже •— з 
мужеської точки погляду, який не може не в’язати з понят
тям краси певного степеня суворости й аскетизму”.

Такі й письменники нової Франції. Ось Істраті, пів-ру- 
мун, пів-француз. Читайте хочби.„Кіра Кіраліна”. Що там 
за герої? Мати й донька, яких сенс життя — гучні забави, 
байдикування і флірт — на тлі млосного орієнтального по
вітря, пахощів кальянів, мандолін і спущених штор, — за 
що вони платять життям і ганьбою... Ось мужчини ■— брат 
і муж, їх вороги; і кузини бандити — їх приятелі і местни- 
ки/ що взаємно себе палять і вистрілюють... Здавалося б —

**) „Пробуджена Бестія”.
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що за теми, що за герої, яку ґалєрію „унижених” спрепару- 
вали б з них „співці людського горя” ? — Але в Істраті всі 
вони герої, бо скрізь, де з’являються, в усе, що чинять,'вно
сять полумя такої непогамованої пристрасти, такого бажан
ня дйгіняти своєї цілі, таку котячу живучість, що з подивом 
глядиш на ці марні фігурки — і набираєш охоти мати хоч 
частину їх звірячої цупкости! Матеріял для соціяльного жа
лю, в руках Істраті стає матеріялом потужної симфонії- 
гимну на честь жаги життя... Такий є Моран з своєю чор- 
ною Америкою, горячою від горячого сонця країни пред-/ 
ків, Африки. Такий тореадор Монтерлян і католик Берна- 
нос, і правий Бурже. Такий А, Сюарез, який вчить, що „все, 
що живе, їсть і множиться — провадить війну і мусить її 
провадити”.

І всі вони діти старої Франції, діти Бальзака. Точнісінь
ко, як і, з нього — б’є з них невисхле джерело енергії; як 
його герої ■— їх герої кидаються мов пірати на життя, де 
панує право сильного, — як Вотрени і Ростіняки, загонисті 
в грісі, непохитні в чеснотах, безпардонні, але — рідко дрі
б’язкові; сповнені творчим шалом, що ломить, і — формує 
життя. В життя кидаються з насолодою аманта, не з гірки
ми докорами відтрученого*).

Прошу не думати, що під фолософією кожного з тих 
письменників я підписуюся обома руками — щодо її зміс^ 
ту. Підкреслюю лиш їх активне світовідчування. Це етика 
й естетику не травоїдів.

Боротьбу своєї внутрішньої природи проти природи 
зовнішньої сприймають вони не як муку, лише як суть жит
тя. На всіх відтинках борні, що вони відтворюють в своїх 
писаннях, борні між окремими людьми, між полами, між на
родами, між загалом і одиницею, — сприймають вони її як 
найглибший сенс життя, що робить його гарним і шляхет
ним, і що підносить людину й гартує душу...

Коли замкнемо ті книжки, а розгорнемо наші, — маємо 
вражіння, що зразу — з гамірливих вулиць рухливого міста,

*) Пор. Ki. Mann ор. eit.
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з трамваями, автами, з широкими авеню, з голосномовни- 
ками, з юрбою, що кидається в усіх напрямках, — нагло 
опинилися в старовиннім венеційськім або франкфуртськім 
жидівськім „ґетто”. З вузькими, задушними вуличками, з 
тишею й спокоєм, з людьми, — що мов в шабаш г—спокій
но роблять свою п-роменаду, в чудернацьких халатах і шап
ках, з дивною архаїчною мовою.

Не говорю про винятки, вони є. І то серед різних груп, 
Є вони серед т. зв. „фашистів”, серед тих, кого називаю но- 
воромантиками, але коли в них стрічаються нотки, подібні 
до Кестнера, Кокто і ін.? на них звалюються громи наших 
літературних Зевесів, їх зараз позивають за „зоологічний 
шовінізм”, або „тенденційність”, за аморальність і навіть 
анормальність, бо не мають чеснот критиків-евнухів.

До'бре вхопила два аспекти нашої степової душі Косак- 
Щуцька: душа степу — це з одного боку, садки, кургани, 
їх niewyslowiona uroda; це „люд, що співає найгарніші в 
цілім світі пісні, лінивий і сонний”. Але це й люд, що спав 
„сном стихії, готової кожної хвилини повстати гураґаном”, 
люд, який „над все інше цінив силу, гордив поблажливістю, 
як доказом слабости, а за несправедливість мстився завзято 
і страшно” (Pożoga).

Отже, той другий бік степової ^уші лише як виїмки 
відбивається в нашій літературі. На загал же ж, відзеркалю- 
•ється в ній бік сентиментальний.

На боротьбу нашої внутрішньої натури протй натури 
зовнішньої дивиться загал наших письменників не як на 
великий сенс, зміст життя, що робить його шляхетним і чо
гось вартим, лише — як'на єгипетську кару, як на причину 
болю й терпіння. А звідси- рефрен: стан вічної борні й на
сильства має зникнути, має прийти милосердя до страто- 
ваних, золотий вік гармонії, яку — один розуміє так, дру
гий — інак, а всі досить по філістерськи.

В однім випадку етика життєвої драми переходить до 
порядку денного над негативним її боком, підкреслюючи 
в ній das ewig maennliche, das ewig Pro-meteische. В другім 
умисне підкреслення моментів упадку: в розцвілій квітці,
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— бачиться, як вона в’яне; в любовній екстазі — хвилю роз
пуки, в шалі борні — чигаючу смерть... В працюючій масі 
не сталеві м’язи, лиш похилені чола і виголоджені очі, в 
Прометею — не зухвалий виклик, лише — розшарпувану 
печінку. Взагалі — не радість життя, лише життя як кара.

Не треба особливих доказів, аби довести, що якраз та 
друга — я сказав би — дефетистична естетика переважає 
в українській літературі. І то в мистецькім відтворенню всіх 
фронтів життєвої боротьби: людини з людиною, мужчини 
з жінкою, низшої верстви з висшою, народу з народом. 
Скрізь канони травоїдної естетики надають тон!

Ось один з поетів:

Немає сил втекти од гучного життя,
Душа болить і рветься геть у височінь,
Покинь життя, навік від нього одсахнися,
Кохайся і живи в довічній лиш красі.

Отже „життя” — це щось протилежне „красі” ! „Краса” 
•— в утечі від життя! Поета смутить передусім, що від того 
життя його „душа болить”. Не чинний момент стремління, 
а пасивний — болю підкреслює філософія травоїда.

Так є тепер, так було й за Франка. Одна поетка (X. Ал« 
чевська) писала в 1907 р., що „варто жити й сміятись” то
му, що „в природі все гармонія й краса”. Франко з неї злоб
но насміявся, пригадавши, що „на жаль авторка мабуть не 
знає..., що та вічна гармонія природи здебільшого сама 
жорстока боротьба за існування”*). Але наша поезія бачи
ла в життю о стільки красу, о скільки це життя було — „гар
монією”, спокоєм. Коли ж пізнавала його з правдивого бо
ку, в його дісгармоніях і суперечностях, — від нього тіка
ла, замикаючися в анемічній красі свого естетичного ґетта. 
Тоді не варта було ні жити, ні сміятись.

Візьмім відтинок боротьби народу з народом в літера
турі. Пригадайте собі ще раз Ремарка, Двінґера, О’Флягер- 
ти та ін. — а на їх тлі наші воєнні романи й поеми. Черво
ною ниткою в’ється крізь них рефрен:

*) ЛНВ VII — VIII 1907,
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Невже ж закон твій — тільки Сила?
Невже ж мій люд буде свобідний 
Тоді, як сам він стане вовком?

(О. Бабій)
Питання, на яке не знаходить притакуючої відповіді наш 

естет.
Правда, загальне наставлення цього автора інше, ак

тивне. Але подібними рефренами пересипаний весь  ̂ твір. 
Жах війни ще страшніший в Двінґера і Флягерти, — але 
філософія інша.

В нашій воєнній белетристиці, за рідкими виїмками, не
ма душевного напруження тих авторів, їх непогамованости. 
Течуть наші романи як спокійна річенька відсвіжених да
леких споминів... В кожній емоції, в кожній події, можна 
класти натиск на активну й на пасивну сторону переживань. 
В нас — кладеться здебільшого на ту другу. А моттом до 
воєннцх романів можна було б взяти слова: „Під білою бе
резою козаченька вбито”.

А ось подібна тема: вигнання, еміграція. В Черемши
ни, в СтефаИика, в Лесі Українки — трактовання цеї теми 
трагічне, але далеке від душевного дефетизму. Проблемі за
глядається в вічі, з волею її поконати. Тема є тут джерелом 
сильних емоцій... Але інакше в більшости письменників на
ших :

Ах, як стогнали ми,
Як плакали в вигнанні 
Та сиві голови хилили...

(О. Олесь)
В другого, в „Записках втікача” :

Де тепер сліз взяти,
Щоб виплакать все горе?
Де-де-де?

(Б. Лепкий)
Наша реакція на вигнання. Не можна сказати, ані щоб 

дуже мужеська, ані щоб дуже глибока й оригінальна. Так 
скавучить пес, вигнаний з теплої буди на вітер і дощ...
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І знова, як відбиває на цім тлі Zwischen Weiss und Rot 
Двінґера! Там теж, двох німецьких старшин, Зайдліц і ав
тор, втягнуті — через та бор полонених — у вир горожан- 
ської війни в Сибірі. Вони теж вигнанці, також живуть од
ною гадкою, тугою за рідним краєм. Але нема в них ні „сто
гону”, ні „сліз”, ні „де-де-де”. Є великий біль, але вони його,, 
як об’яв .слабости, не виявляють, тримають на припоні, — 
заняті одним активним бажанням — вирватися з чужинець
кого пекла і дістатися туди, де — -за кількома тисячами 
верст — вабить далекий Vaterland. Ніби з іншого тіста, 
зліплені душі одних і других авторів...

Або боротьба верстви з верствою. Боротьба за соці- 
яльну справедливість. Я знова згадую роман ірляндця — 
„Два роки”. Історія волоцюги, що шукає за кусником хлі
ба, в поневірці. Але це — агресивний тип, часом імперти- 
нентський, а коли його що й обурює, то не так матеріяльна 
нужда, як зневага, якої нераз зазнає; як наруга над його 
гідністю людини. Скаля емоцій — ширша, шляхетніша,, 
зміст їх — активніший, зачіпний.

Розгорніть, натомість, — хочби один з наших „проле
тарських” журнальчиків: образок за образком, ніби аль
бом знімків голодуючих індусів: висхлі груди, запалі очі,, 
скручені коліна... Відповідний і текст новель. Гадаю, що ні
хто з тих, хто поважно-бере життя — ані з тих образків,, 
ані з тої нужди сміятися не буде. Але деж другий бік меда
лі? Чому ви в комуністичних новелях знайдете лише про 
матеріяльну нужду, а — майже ніколи — про моральну по- 
невірку? На Заході соціяльна література будить стремління: 
доходити своїх прав, наша — оцими шпитальними образ- 
ками й новелями — апелює лише до почуття милосердя;, 
до емоції, з якої не родиться нічого’сильного, здорового: 
хіба тупий, озлоблений бунт заздрого невдачника, який для 
хліба міняє одну диктатуру на другу, іцоби осягнути за
гальну нівеляцію і ще більшу нужду...

В другім своїм романі ірляндський автор говорить про 
соціяльну нужду. Про череватих буржуа і виголоджених 
робітників. Але його так займає ціль, мета, рух, пошуки
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за виходом, що перед цими думками відходить на другий 
ялян бажання відкрити свої язви і похвалитися своїм лах
міттям каліки, Надією віє від його романа, а тупою безна
дійністю й ще тупішою злобою від комуністичних поетів 
суспільного дна.

Так само утопісти-революціонери Ромен Роляна. Не в 
райськім щасті суть їх утопії. Робесп’ер каже: „Хто не хоче 
щастя? Але, ми даємо людям щастя Спарти^а не Перзепо'- 
лю... Щастя! Ви надуживаєте цього святого виразу, щоби 
збудити в голові всіх безсилих людей бажання того злочин
ного блага, яке... дає радощі розбещенности... Треба від
мовитися від втіхи, віддати свій добробут і спочинок за все
світнє щастя!” (драма „Дантон”). Спартанцями, є й утопіс
ти А. Франса („Боги жаждуть крови”). Еварист вірить, що 
його республіку, його свободу — проти ворогів спасе лиш 
Sainte guillotine. А свободу Винниченкових революціонерів 
спасе — „соняшна машина”.

Винниченківські „Інараки” — це тихі божевільні. Діла- 
ють незугарно й смішно, а мріють не так про успіх справи, 
як про оці „радощі розбещенности”, не про Спарту, а про 
„кучеряві хмарки”, про те, „як чудесно було б лежати... десь 
у височенних горах і дивитися на небо”, про „тиху затишну 
хатинку” : „яке щастя було б кинути це вічне напруження,
— роботу машини, цю каторгу... влади” й сховатися „в пе
чері”. Одним словом люди, які нібито боряться за нову до
бу, але світ борні уважають за пляґу; їх філософія — втік- 
ти від життя, від „напруження”, щоб хтось над ними зми-^ 
лосердився і післав їм тихий рай: як манну небесну, в виді 
„соняшної машини”, яка „дає людям змогу годуватися са
мою рослиною-травою, листям, сіном і соломою”, а до тої 
їжі — виховати в собі відповідну вдачу... Естетика „траво
їдів” — в автентичній, буквальній інтерпретації! Утопія ре
волюції — як ідеал Перерепенка на тлі славної миргород
ської калюжі.

З одного поета:
— а вже по надіях*

Вже могила одніський приют...
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Щаслив, хто в споминах знайде і в мріях 
Свій теплий кут!

Оцей „теплий кут” як ідеал, гуде в довгім ряді наших 
письменників — в одних як жаль за тим, що було (проек
ція в минуле), в других — утопістів, •— як безсила туга за 
тим, що хотілося б, щоб прийшло (проекція в майбутнє). 
В обох випадках — ідеал життєвого емерита.

Щоби бути вичерпуючим, згадаю й ще один фронт бо
ротьби: між полами. У Черемшини і в деяких авторів ЛНВ 
ця тема порушена барвно. Позагим —- ні в безсило-гісте- 
ричній музі Сосюри, ні в „Нагодах і пригодах” М. Рудниць- 
кого, ні в „Райських яблінках”, нема моменту боротьби. 
€  — або капітуляція, або обсервація „кібіца”, або умліван
ня при світлі „місяченька”. Є кілька „бруталів”, але це спіз- 
нені епігони Винниченка, які на місце сильного почуття ге
роїв Гамсуна чи Стендаля, ставлять розперезання самозако
ханого павіяна.

І що цікаве! Коли серед нашого письменства вирина
ють виїмкові постаті, які зривають з тим світовідчуванням, 
не рахітики, а люди без скривленого хребта й замріяно по-* 
гаслих очей, — загал їх не приймає. Цебто — врешті прий
має, але підстрижених під загальну мірку своєї травоїдної 
естетики.

Шевченко... В передмові до одної збірки Олеся чита
ємо: „Ні при одному імені не згадуємо так часто суверена 
української поезії, Шевченка, як при цьому ніжному, пест
ливому і тонкому імені (Олеся)”, якого поезія так подібна 
до „полумяної стихії Шевченкової поезії”...

Писати та,ке, значить не розуміти Олеся і не розуміти 
Шевченка. Певно, і в Олеся є так звані „бадьорі” твори. 
Певно, і Шевченко писав про „гаї” і „соловейки” і рідні Зю- 
лейки. Але, щоб прирівнювати „полумяну стихію Шевчен
кової поезії”, творця „Гайдамаків”, „Заповіту”, „Псалмів” 
і „Сну” — до „ніжно-пестливих” акордів Олеся, — це зна
чить не тільки не розуміти апокаліптичного Кобзаря, це 
значить — мати душу, яка його не приймає, не може прий-
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няти і прийняти не хоче! Як щось чуже — за суворе й заі 
тверде — рожево-мінорній психіці травоїдного українця.

Подібно інтерпретують в нас Лесю Українку, нахиля
ючи її до пестливо-воркітливої естетики. А недавно був Я' 
на одній академії в честь Стефаника. Здавалося б, що пест
ливого та жалібного можна викресати з тої суворої, замк
нутої в собі, твердої мов кремінь, душі? Лиш іскри вогню!' 
Але ні, один за Другим виступали на трибуну звеличники f 
з твердого автора „Межі’’, з креміня, робилася мягка губ
ка, з якої під найлегшим потисненням чутливих промовців- 
капала вода: жаль і сльози молодечих споминів, фігури край 
села, такого нашого бідного, такого нашого нещасного, та
кого нашого коханого, — що аж дурійка чіпалася глядача... 
Тільки деклямація „Синів” врятувала ситуацію і не дала 
врочистій академії обернутися в „надгробноє риданіє”...

Шевченко свідомо протиставляв ідеал „лицарських си
нів” — ідеалові „незрячих гречкосіїв”. І ось, коли я бачу* 
як намагається наша критична інтерпретація той перший 
ідеал стягнути до позему другого, — мені пригадується Бу- 
тович з своїми двома серіями — козаків і гречкосіїв. Пер- 
іиі, в острих переломаних лініях, в холодних, що наказують 
дістанцію, барвах, певні, гарні, горді риси (пучки в рот не* 
клади), щось середне між лицарем і корсаром. Другі — хлі
бороб, рибалка, чумак, пасічник — трохи смішні, трохи на
ївні постаті, ніжні, прикуцнуті коло своїх солодких воликів,, 
вуликів чи паляниць, — в м’яких, округлих лініях, в горячо- 
ніжних тонах. Такі милі й кохані, але, на жаль, не такі, що 
творять історію... Ось тою милою миргородщиною заносить 
ще досі від нашої естетики.

Це світовідчування* дуже консеквентне. Недавно був; 
концерт одної співачки у Львові. Симпатичний голос. З на
солодою можна було слухати Mascagrii, Verdi, Catalani. Там' 
була верва і нічого з „травоїдства”. А на кінці пішли україн
ські пісні: „Ох там, ох там, в краю коханім” і „Пекуча туга”,, 
і „Жаль за світом”/ і „Схиляюся”, і „Падаю на землю”, на
віть в Шевченка вибрано щось „ніжно-пестливе” й „тонке”... 
А музика відповідна до слів... І мені, замість рухливих по-

220



«статей Туріда й Трубадура — пригадалися: тремтяча, змор
щена рука, що крутить кобзою і старечі уста, що бубнять 
про „моє каліцтво довічне”. Але публіці саме останні точки 
найбільше подобалися!

Всюди стремимо „ми” вигладити, спиляти ріжки, улег- 
шити наглі переходи й переломи, змінити „стакато” на „ан
данте”; Шевченка на Олеся, Стефаника на Квітку-Основ’янен- 
ка. „Українська Спілка ім. Мазепи” оголосила відозву скла
дати пожертви для звеличання пам’яти гетьмана- За що ж 
величає його „Спілка” ?.За те, що підніс руку на сильнішого? 
Ні, за те, що був „страдником”... За те, що мав велику душу? 
Ні, за те, що віддав батьківщині свою „покривджену душу”... 
За те, що став нашим смолоскипом? Ні, за те, що був „не
щасним”... А „Гурток Українських Мистців” у Варшаві —- 
називається „Спокій”. Серед того „спокою” такі твори, як 
грізний корсиканський пейзаж Грищенка або Новаківський 
з його орґією барв — довго ще лишаться унікатами... Віч
ний Хохол довговічніший, аніж навіть Вічний Жид... Все ще 
лишаємося в добровільнім ґетті примітивних почувань на
шої „травоїдної” естетики.

Не інакший наш смак і в кіновім мистецтві. ‘Захоплю
ємося совєтськими (і взагалі російськими) фільмами. Не
хай лиш блиснуть на екрані російські нараменники, „Вол- 
ґа-Волґа” чи російська Саша або Маша, — українці дурі
ють. Ось пр., нашумілий фільм „Ричи Китай”. Щоб не за
кинули мені тенденційности, перекажу чужими словами, що 
думає про нього культурний представник Заходу. Після 
Deutsche Allgem. Zeitung (6. IV'. 1930), цілість російського 
фільму —на думку не ворожої Росії часописі — „простаць
кая і примітивна”, „без драматичних вальорів”. „Все дуже 
просте: з одного боку шляхетні азіяти, з другого — нікчем
ні європейці. Одні мають обличчя, другі — маски... Інсце
нізація бідна і проста... Нема ні одної хвилини захоплення 
в глядача... З таким театром не затягнете в нас ніодного жи
вого пса на совєтський фільм... Навіть живої маси нема”... - 
Але в нас вся преса трубить про „плянетарні досягнення” 
совєтського фільму... Бо не винайдено ще єрихонських труб,
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щоби звалили мури нашого духового ґетта. Бо. все примі
тивне і хамовате — вабить нас.

Індивідуальність в нас не ціниться. Натомість „краса”* 
Але переважно непорушна, що виявляється в застиглих фор
мах, „тілесна”, — не та оргія сильних емоцій, що чудовою 
симфонією дзвенить в кожнім дрижанню уст, в кожнім русі 
брови Ґрети Ґарбо, в кожнім злеті і спаді її вій. Наше по
няття краси тут, як і в літературі — пасивно-статичне, не ак
тивно-динамічне... Тому й різні Довженки з своїми карика
турами на Шевченка, з своїми спростаченйми Прометеями 
стрічають в нас захоплення і зворушення до сліз... А під
несіть протест проти ґетта, проти замкнутости, і почуєте 
крик обурених фарисеїв. Моран? — Що таке Моран?! На
віть до Пільняка не доріс. Ніїщге? Що розуміється він або 
старий Геґель на естетиці! Ось Бєлінскій — то інша річ! 
Особлива ж халепа, коли зачепите якусь з шанованих бонз 
східноєвропейських — Белінского, Толстого, Ґорького. Ко
ли це тут, вас злають; коли за Збручем — змусять покая
тися і шапку перед ідолом здійняти... В старім франкфурт
ськім ґетті за часів Берне, християнин, що стрічав поза ґет- 
том жида, гукав: Mach mores Jud! — і жид робив mores, 
здіймав шапочку низенько... Як безліч тих, що — за Тичи
ною — „пантофлю папи” на Кремлі цілували...

Розпачливе добровільне ґетто... Просторове обмеження 
культурного овиду, обмежена убогість емоціональних зво
рушень, примітивний, дефетистичний погляд на світ очима 
переслідуваної і терплячої здобичі, для якої рятунок — за
ячі скоки і нора. Таке це ґетто, така виробляється в нім ети
ка, відповідна й естетика. Цілком непридатна для повоєнно
го покоління, для життя, позбавленого непотрібної сенти
ментальносте...

Одні кажуть, вихід з нього — масова продукція, літера
турні гуртки, мистецькі академії, „Плуги”, „Гарти” і пр., од
ним словом — кількість. Кількість ніколи не є рятунком, 
завше якість. Другі рятують літературу т. зв. напрямком, 
„генеральною лінією”, тематикою. Але літературні теми віч
ні. В „Шуанах” (Бальзака) є зміст „Ромеа і Юлії”. Катілі-
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нізм переливається в літературі від „Коріоляна” до „Валєн- 
штайна”. Афірмація життя надає вартість твору.

Вона, не школа. Можна бути прихильником романтиз
му, але коли автор на 10 сторінок дає 65 окличників, його 
не можна читати, бо такі твори залишають по собі тільк^ 
неясне гудіння, як фортепіяновий твір, що від початку до 
кінця грається з натиснутою педаллю... Можна бути роман
тиком, але й захоплюватися реалістами Стендалем, Меріме 
й Бальзаком, бо хоч на місце захоплення й мрійництва став
ляли вони розум і факти, поривала не менше, аніж роман
тики, коли не екзальтацією стилю, то поезією еґзальтованих 
вчинків і великих, диких сердець („Кармен”, „Кольомба”, 
„Матео Фальконе”, „Шуани”).

Важне внутрішнє Я поета, напруженість волі, острість 
вражливости, інтенсивність сприймання, агресивність за
хоплень, які за ганебну слабість уважають окличники, роз
ливний стиль і сто-сторінкове звіряння з хвилин слабо- 
сти й болю. Важна глибока й сильна скаля емоцій, великий 
темперамент. Коротко — важна індивідуальність мистця # 
(personality). Щоб твір був видатним, мусить бути видат
ною особистість мистця, світ його переживань.

А цієї індивідуальности не витворить естетика траво
їдів, під якою фірмою вона й не з’являлася б; не витворить 
естетика втечі від життя, естетика „свого теплого кута”.. 
Література, краса — це (казав Ніцше) лік в службі життя, 
що гарячо пульсує, росте й змагається, що має в собі ідею, 
якою прагне обновити світ.

Ідеї, ідеї, ідеї нам треба
Ідея, це молот, що скрушує кремінь
І мури лама перешкод
Ідея — вогонь це
Ідея — це голод, це спрага жагуча.

(Ґренджа Донський)
Такою ідеєю є не зречення, а прийняття життя. Для цієї 

ідеї біль не аргумент проти життя; бо перетворює вона йо
го не в апатію, лише в енергію, в бажання зробити, послуш- 
ним своїй волі світ; для цієї ідеї життя є тим гарніше, чим
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тривожніше. З тої ідеї черпає мистецтво і свій патос, і внут
рішній вогонь, отой „голод” і „спрагу жагучу”, а з серця 
й слова — робить „молот”... Ця ідея прагне витиснути на 
зовнішніх речах печать нашого Я, вічно прометеївське в нас. 
Лише луна цієї ідеї надає блиску великим література^. Коли 
наша література ще до них не належить, то саме тому, що 
досі не може добачити в Прометею нічого, крім шарпаної 
печінки, над якою треба заводити.

Ідея, про яку говорю, це ідея естетики відважних лю
дей, яку я протиставляю естетиці травоїдів. Родиться вона 
з того другого, „гураґанового” аспекту степової душі, який 
бачила Косак-Щуцька, не з сонно-ідилічного. Це естетика, 
що вже має у нас своїх герольдів і починає поволі криста
лізуватися в окрему течію, яку я назвав би ново-романтиз- 
мом. Вона зроджується з нової (антитравоїдної) етики но
вого покоління, що відкидає „безпредметовий культ терпін
ня”, а на удари життя реагує як на „особисту зневагу”.

Ця нова етика і естетика — єдино вони — звалять мур 
задушного ґетта, яким ми почасти добровільно себе окру- 
;жили. Ця етика і ця естетика стрічаються з завзятим опо
ром всіх прихильників „гуманности” і ворогів „зоологічно
го шовінізму”. Але, як на сміх, рабіни нашого ґетта, дуже 
потульні проти чужого зоологічного шовінізму... Це від
слоняє моральну вартість їх спротиву. І на рабінів з ґетта, 
як і на саме ґетто, теж прийде колись кінець.

ЛНВ, 1932, І.
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„LART POUR U ART” ЧИ ЯК СТИМУЛ ЖИТТЯ?

Коли людина зміняє своє основне наставлення 
до життя, то новий духовий напрямок виявляється 
насамперед в мистецькій і науковій творчості.

(Хозе Ортега і Ґассе — Завдання нашої доби).

Нема на світі гіршого прокляття, як так звана „об’єк
тивність”, нема більшого нещастя, аніж „безсторонні” й 
„невтрал£ні”.

„Об’єктивні” — ті, що бояться зайняти становище, ті, 
що вагаються вибрати, ті ні зимні, ні гарячі — паношаться 
і в громадськім житті, і в пресі, і в літературі, і в критиці. 
Вони не терплять нічого виразного, окресленого, оформле
ного. Не терплять тих, що ставляють дороговкази; що зне
волюють їх — в и б р а т и :  за чи проти, зневолюють поста
вити кермо на певну ціль.

Щоби сховати свою безсилість, вбирають її в шати різ
них, нібито наукових теорій. В літературній критиці такою 
теорією невтральних є — 1’art pour l’art, мистецтво для мис
тецтва.

Цій теорії, або духові, з якого зродилася, завдячуємо 
низький рівень нашої літературної творчости і критики; за
вдячуємо факт, що — поминаючи кілька виїмків — наше 
письменство не видряпалося ще з трясовиська літератури 
„для домашнього вжитку”.

Що таке „мистецтво для мистецтва” ? Догмати цієї тео
рії такі: 1) літературна творчість мусить бути „об’єктивною”, 
2) в ній грає ролю лише момент споглядовий (контемпля- 
ційний), не волевий, не ті чи інші уподобання автора, 3) з 
неї має бути виключена всяка „,тенденція”, всякий „світо
гляд”, всякий „напрямок”, 4) життя не сміє ставляти до 
мистця вимог, ні завдань, що лежали би поза мистецтвом; 
єдина вимога — це „форма4”, „гарність вислову”, 5) ідеал 
мистецтва — якась ближче неозначена ,.краса”, „зміст” 
твору — байдужий.

Один галицький журналіст з породи „об’єктивних” 
гремить проти „догматичних критиків” : за те, що „добува-
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ють з великих письменників саме те, що в них самі вклада
ють” ; за те, що буцімто хочуть „шукати в літературних 
творах суспільно-політичної тенденції” та на тій підставі їх 
оцінювати; за те, що „догматичний критик зводить питання 
вартости твору до питання про його співучасть в боротьбі 
за якийсь світогляд”*). Бенедето Кроче не бачить в мистец
тві „змісту”, лише „форму”. Бо „зміст” — це розумова ка
тегорія. Мистецтво незалежне від науки, від ідей, моралі 
чи. корисносте. Воно — само для себе**).

Кант вважає гарне — предметом чистого, безінтересов- 
ного уподобання. Тим різниться воно від приємного і доб
рого, де входить момент корисносте, пожиточности, пожа
дання. Ці моменти — на думку Канта — не грають ролі в ес
тетиці: не розум, не поняття рішають, коли ми називаємо 
щось „гарним”, лише почування. Приємне — те, що справ
ляє насолоду змислам; добре — те, що ми цінимо, апробу
ємо, чому надаємо об’єктивну вартість з точки погляду за
гальної корисности або моралі; гарне те, що нам подобаєть
ся, без огляду на корисність; подобається не розумові, а по
чуванню; що є предметом безінтересовного подиву, не пожа
дання, чи волі***). Так дивиться на красу і Шопенгавер. 
Коли звемо якусь річ „гарною”, то в тій оцінці не забирає, 
слова ні наша воля, ні заінтересування, що прив’язуємо до 
речі. Наш осуд — чисто „об’єктивний”, а наше споглядан
ня чиста контемпляція, без всякої^ іншої домішки. Ми гу
бимося, „поринаємо в предметі” нашого подиву, забуваємо 
про себе. Насолода гарним — є контемпляцією, позбавле
ною моменту волі. „Все одно, каже він, чи бачите ви захід 
сонця з вікна тюрми, чи палацу”****).

Таке почуття краси у тих авторів, в якім мовчить наша 
воля, пристрасть, пожадання, мораль, світогляд. Це почуття 
має бути універсальне, загальне, одне для всіх. Краса? —

*) М. РуДНИЦЬ'КИЙ — Між ідеєю і формою.
**) Aesthetik, ais Wissenschaft des Ausdruckes, Leipzig 1905.
***) Kritik der Urteilskraft. I Th. Kritik des aesthetischen Urteilskraft.

£)ie Welt ais Wille und Vorstellung„ III Buch, Das Objekt der
Kunst.
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питає Кант — смішно, коли хтось каже: „це на мою думку 
гарне”. Нема „на мою думку”! Краса — одна, вона — влас
тивість речі, не нашого смаку. Мистецтво не Дістає приказів 
нівідкого, не сміє мати посторонніх цілей нпр. виховання 
людей, ні виражати ту чи іншу ідею чи їх комплекс, ні збу
джувати ті чи інші волеві настрої: ніякої „тенденції”, нія-' 
кого ,світогляду” ! Мистецтво служить само собі.

За цю теорію й ухопилися наші критики, спрощуючи 
думку майстрів, забуваючи, що самі ті майстри вносили в 
свої науки поправки, які ті науки нівечили.'Лінива думка 
вульгаризаторів так вигідно чулася під периною мистець
кої „самовистачальности”. Коли б не розторощуюча інди
відуальність Шевченка, вони запевно не визнали б його тво
рів за мистецькі — такі вони „тенденційні” !

Що таке тенденція в мистецтві? Говорити про неї як 
про „суспільно-політичний світогляд” — це спрощення, це 
неуцтво. Справа — глибша. Хвильовий — навіть в своїх 
чисто-комуністичних творах, подекуди і Бажан, — своїм, 
світовідчуванням („тенденцією”), хоч змістом іншим, близ- ’ 
ший до „фашистів” Маланюка чи Ольжича, аніж до марме- 
лядного комуніста Тичини. Що ж це таке тенденція? А Ти
чина — цей член малоросійського хору при російсько-боль- 
шевицькій капличці — своєю соняшно-клярнетною музою 
рідний не так комуні, як ніжно-мрійній кобзі передвоєнного 
українофільства. Що ж це таке тенденція, отой „світогляд”, 
коли далекі до себе мистці одного „світогляду”, а близькі 
•— мистці різних „світоглядів” ? Ні, тенденція в творчості 
мистця складніша річ, аніж це снилося бідним епігонам 
„лярпурляртівської” критики...

З ’їдливо й жорстоко глузує з їх теорії Ніцше: „навіть 
коли виключити з мистецтва, як завдання, моральне пропо
відництво або направу людини, то й тоді зовсім ще не ви
ходить, що мистецтво не має ні завдання, ні ціли, ні глузду, 
що є е о н о  l ’a r t  p o u r  l ’a r t ,  якийсь хробак, що кусає себе за 
власний хвіст... Хто казав, що мистець об’єктивний? Що 
робить всяке мистецтво? Хіба воно не хвалить? Не звели
чує? не вибирає? не вирізняє? Роблячи це, мистецтво надає
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ціну певним вартостям, або обезцінюе їх. Чи це лиш так, 
мимоходом? випадково? Чи тут не бере участи інстинкт 
мистця? Чи йрго інстинкт спрямований на мистецтво, чи 
може скорше на його сенс, зміст, на життя? Чи не висловлює 
той інстинкт своїх бажань щодо того життя? Мистецтво є 
великий стимул життя: як можна розуміти його як щось, що 
не має ні завдань, ні цілей, як Fart pour Fart” ?*).

„Об’єктивні” відмовляють людині права на великі при
страсті в житті і в мистецтві: хай лиш хтось позбудеться 
афектів, сильних прив’язань і таких самих сильних "відраз,
— і знайде у них шлях до „правдивого пізнання”. Безволь
ному інтелектові в піз~нанні — відповідає у тих „об’єктив
них” — „безвольна контемпляція” в мистецтві. Але що за 
наївність думати, що все гарне видається нам таким, коли 
глядіти на нього ohne Willen, без пристрасти і пожадання! 
„Краса сама в собі? Це тільки слово, навіть не поняття!” 
Оперта на нім естетика — є естетика декадансу, упадку. По
жадання, афекти, сили, що ділають в природі, ділають і в 
душі артиста. A Fart pour Fart — каже Ніцше — „це лиш 
кумкання жаб, що не знайшли собі місця на бенкеті життя, 
іцо з розпачі гинуть в своїм болоті”*).

Хто сповнений почуттям власної сили, хто любить жит
тя, нераз страшне, — той називає „гарними” ті речі і стани 
душі, які, навпаки, ненавидить і карбує як „бридкі” — ін
стинкт немочі і безсилля. Критерій краси — різний: в силь
них і здорових, в кволих і хворих**). В людини виїмкової, 
каже Ніцше, критерій гарного лежить зовсім не там, де він 
лежить у людини юрби***).

Хто прагне упитися життям, хто йому не піддається,
— знайде красу в однім, а в іншім той, хто прагне забуття 
й спокою, кого життя розчавлює. Візьмім Міріям Лесі Ук
раїнки ( О д е р ж и м а ) .  Вона кидає прокляття — і кесаре
ві і синедріонові, всьому народові Ізраїля за те, що видає

*) Goetzendaemmerung, Streifzuege eines Unzeitgemaessen.
*) Der Wille zur Macht, §§355, 527; Der Fali Wagner.
**) Der Wille zur Macht, §5081
***) ibid. §507.
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Месію на муки й смерть, — і в тім для неї щось таке неви
мовно гарне, що одна ця мить варта була життя. Але для 
тих, що тільки „млявими сльозами покропити” прийшли 
тіло Месії, щоб знов сховатися по норах, — чи для тих був 
гарним вчинок „одержимої” ? Напевно ні! Індусові — пред
метом подиву й естетичної адорації є священна корова, яка 
скрізь по тротуарах Бомбею лишає сліди своєї „божеської” 
присутности. Англійцеві Гекслі — ця „краса” є — свинством. 
Гадаю, що і в Ґанді бритіець не бачив реінкарнації бельве- 
дерського Аполлона.

Критики закидають мені, що оцінюю твори мистецтва 
лише оскільки вони боряться за „якийсь світогляд”, оскіль
ки в них висловлюється якась „суспільно-політична тенден
ція”. Яке спрощення завдання! Советські критики колись 
виписали Хвильовому і „ваплітянам” довгий спис гріхів — 
які, всі, приписували моєму впливові, все в них, мовляв, 
„від Донцова” ; а між іншим і „романтизм”, і звеличення 
„волевого героя”, і відкинення „реалізму в літературі” і пр. 
Чи це все є — „суспільно-політична їенденція” ? Коли я во
лію героїв Д. Лондона від героїв Толстого — то це є „сус
пільно-політична тенденція” ?

Або ось уривок з поезії:

О, як байдуже все, коли душа зімнята,
Сліпа, безкрила, сунеться на дно...

А ти її лови! Тримай! Тягни на гору! 
Греби скоріше! І пливи, пливи!
Повір: незнане щось, у невідому пору 
Тебе зустріне радісним: „живи!”

Ти приймеш знов життя,
І так захочеш жити,
Його пізнавши глибоко до дна!

(Олена Теліга)
А ось другий уривок:

Що можем ми, сіренькі як онучі?
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Що .можем ми? Родитись і померти...
Упасти без ридання і зомліть!

(Косяченко)
' Нема в обох віршах ніяких „супільно-політичних тен

денцій”. Але чи це значить, що в них взагалі нема ніяких 
тенденцій?' ї чи ці — які ж різні в обох поезіях — тенденції 
не становлять суті кожного мистецького твору? Чи обидві 
поезії однакові? Чи в них, як хочеться прихильникам „мис
тецтва для мистецтва”, — лише споглядовий підхід до сво
го об’єкту-життя? Чи не промовляє з тих поезій чинник 
волі? Волі до життя в першім, і волі до смерти — в другім 
вірші? Чи крйтерієм краси не є тут різні світовідчування 
авторів? Чи нема тут благословенства життя в однім, за
перечення його в другім? Чи нема осуду, оцінки, яких нібито 
не сміє бути в мистецтві? Підступні засідки часто готує нам 
життя, але — не дивлячись на це, гарним є воно для обда
рованих надміром сил, для відважних. І — бридким для гі- 
похондриків, що нудять світом. Де ж є „одна для всіх” 
краса?

Кант впровадив поняття „естетичної нормальної ідеї” 
і каже, що „мурин мусить конче мати іншу нормальну ідею 
краси постаті, аніж білий, іншу — китаєць, іншу — європе
єць”*), і тим без сумніву робить вирву в своїй теорії „об’ 
•єктивної краси”. Як можна говорити про „об’єктивну” кра
су, однакову для всіх, як про „властивість речей”, коли для 
греків ідеалом краси була біла Венера, а для Бодлера — 
якраз чорна!. Що гарне для Ніцше, а що для Льва Толсто- 
го? Для Ніцше — все, що нагадує розклад, дегенерацію, — 
бридке. Всяка ознака вичерпання, втоми, гниття, викликає 
однакову реакцію, однакову оцінку, — „це бридке”, це 
щось, що відражає!**). А для П’єра з „Війни і мира” — в. 
„запаху поту” і брудних онучів .селянина — було „щось 
приємне”. І „ґрязниє толстиє пальци” власних ніг П’єра, — 
викликали в нього „улибку самодовояьствія”.

*) Em. Kant — ор. cit. §17.
**) Goetzendaemmerung, Streifzuege eines Unzeitgemaessen.
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Хто приймає, хто кохає життя, — для того прояви роз
кладу — „бридкі”. Натомість, вони гарні для того, хто 
приймає і кохає смерть і знищення. З наших естетичних 
осудів — „гарне”, „бридке” — промовляє наше світовідчу
вання, наші пожадання, наша воля, наш життєвий інстинкт, 
ціла наша душевна структура, зв’язана з точно означеними 
для кожного емоціями, з температурою душі, з ненавистя- 
ми і любов’ю, адорацією і погордою.

Певно, артист, чи той, хто сприймає твір мистецтва — 
не думає лише образами, не вибирає і не оцінює розумом, 
не доводить логікою, — що це „гарне”, а те „бридке” (як 
розрізняє „добре” від „злого”). Але все ж мистець робить 
і розрізнення, і вибір, і оцінку, і осуд, — лиш робить це в 
нім його непомильний інстинкт, інтуїція, в яких куняють, 
часто вибухаючи полум’ям надхнення, наші .пристрасті і 
воля — не сама контемпляція, як думають сторонники „мис
тецтва для мистецтва”. Є це інтуіція, „інстинкт, що нагло 
прокидається і робить свій осуд”*). Оцінка — це „гарне”, 
а те „бридке” — є нагла, „короткозора”, але — дуже пере
конлива. Наш інстинкт, інтуїція, кидає своє Т а к чи Н і ще 
заки розсудок прийде до слова**).

Отже закидувати мені, що говорячи про відносність 
почуття краси, про ролю в нім ,,світовідчування”, я вводжу 
чужий мистецтву момент розумовости й логічности, — ціл
ковите непорозуміння. Мистецтво — є мистецтвом,- воно жи
ве в своїй сфері, але — не є воно „загальне для всіх”, і не є 
витвором холодної й бездушної контемляції, лише, якраз, 
отим Т а к  або Н і.

І те Т а к і Н і — яке ж воно різне в різних типів людей, 
в різних мистців! Що це за типи? Кожний з майстрів проко
пував між ними іншу межу, а, в суті речі, таку однакову. 
Тут і старе розрізнення Шпенґлера — „травоїди” і „дра
піжники” ; подібно в Ніцше — „стадна худоба” і „хи
жак”***). Один англієць називає ці типи, особливо типи

*) Der Wille żur Macht §507.
**) ibidem.
***) Aus dem Nachlass.
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письменників — з японська Й О і ІН, залежно чи перева
жає в них мужеський чи жіночий первень****). Рене Діме- 
ніль, в передмові до творів Мопасана, ділить людей на „ен- 
тузіястів” і „жалібників” (pitoyables); „ентузіязм і мило
сердя (pitie) — два великі ресорти письменницького над- 
хнення”. І тому всіх майже письменників розділює він на 
два табори. „Ентузіясти” — Бальзак, Стендаль, Золя, Фльо- 
бер, Леон Доде, Доржелес, Монтерлян; „жалібники’’ — Ґон- 
кур, Мопасан, більшість натуралістів, Моруа, Барбюс. Сер- 
вантес знає два типи —. Дон Кіхота і Санчо Пансу: Дон Кі- 
хот — худий, неспокійний, ам-бітний, ідеаліст... Панса — 
гладкий, задоволАий, веселий, готовий прийняти світ та
ким, яким він є. Англійський критик з Daily Express навіть 
всю людськість ділить на дві категорії — товстих і тонких, 
бо думає, що від тілесного устрою залежить і вдача люди
ни*). Це ж була й думка Цезаря.

Естетику оцих „жалібників” (скалю їх естетичних вар
тостей) називає Ніцше естетикою декадансу. Свою ж — 
естетикою повноти життя. Декадентам — краса є в спокою, 
в тиші, в гладкім морі.ч їх противники, що славлять бога 
Діоніса, — бачать, як Шевченко, красу навіть в трагічнім, 
в „злій долі” : їх душа так повна творчих сил, що з кожної 
пустині робить оазу. Для них гарний — конфлікт. „Щодо 
МИСТЦІЕ, то я роблю таку різницю: що виявилося в їх твор
чості — ненависть до життя, чи перелив (Ueberfluss), над
мір життя”**) — каже Ніцше. Все те, де бачимо приборка
ні крила, опущені руки, похилене чоло, зломану гордість, 
тремтячі коліна,-— все, що ділае депримуючо, є для естетич
ної людини — гидке***).

Але не для кожної.. Напр. Сент-Бева — „все мужеське, 
повне, горде, певне себе — дражнить і викликає спротив”, 
як позбавлене моменту „краси”. Він, як проти чогось негар
ного, є ,.проти всього великого в людині і в речах; проти

****) Кліфорд Бакс, English Review.
•) Lu nr. 5 1935.
**) Aus dem Nachlass.
***) Der Wille zur Macht. §528.
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всього, що вірить в себе, що не потребує ні костурів, ні 
милосердної руки. Він корчиться, мов хробак, бо завше чує, 
як щось велике може розчавити його”. Для нього душа 
творця повинна бути без пристрастей, без тенденцій, без 
великого вогню****). Це зве він гарним. І все те бридке ав
торові „Заратустри”.

Дві естетики, два світовідчування, дві краси!
Богдан Лепкий, устами свого героя Чуйкевича, питає, 

заламуючи руки: „чому воно так діється на світі, чому жит
тя це один бій, одна безнастанна тривога, і коли тому всьо
му прийде кінець?” Подібних тирад ви напевно не почуєте 
ні з уст царя Петра в „Полтаві” чи в „Петрі І-ім” Олексія 
Толстого, ні з уст Скшетуського, чи Володийовського. Бо 
їх світовідчування і критерії краси — діяметрально проти
лежні: бридкі Лепкому „бій” і „тривога” — гарними є для 
них.

В „Что такоє іскуство?” — пише J1. Толстой, що „по
чуття чести, патріотизму, закоханости — головний зміст 
теперішнього мистецтва” — викликає в ньбго лиш „погор
ду”, як щось бридке. І дальше: „Греки бачили почуття кра
си в силі і мужності, гордили почуттям зневіри і розніже- 
ности”, — і зле робили, каже граф, бо краса для нього була 
якраз в запереченні сили і мужности. Наводячи ці прикла
ди, я не відбігаю від теми, бо, казав Кант, „естетичне упо
добання є по суті те саме, чи коли його викликає твір мис
тецтва, чи безпосереднє споглядання природи й життя”*).

Або візьмім інші приклади. Шевченко в „Івані Підкові’:* 
Було колись — в Україні ревіли гармати,
Було колись — запорожці вміли панувати.
Було колись добре жити на тій Україні.

А що зробив з того Федькович?
Було колись в Буковині, добре було жити,
Не знали ми, що то біда, та що то тужити.

(„Лукіян Кобилиця”).

* * * * )  Aus dem Nachlass, Kunst u. Kuenstler.
*) op. cit.

233



Дві філософії гарного. В Шевченка — гарне, це упоєн- 
ня життям, хоч би грізним; гарне, це шал панувати, форму
вати життя. У Федьковича — гарне, це „добре жити” і ні за 
чим „не тужити”. В першого — образ зроджений великою 
тугою сильної душі за сильним, в другого — великою вто
мою малої душі за спокоєм...

Ще клясичний приклад двох понять краси, який я знай
шов у Кюстіна в його славнозвісній книзі про Росію 1839 

Тюку. Сцена, в якій царський фельд’єгер б’є візника-мужи- 
ка. Французький маркіз співчуває візникові, але не довго: 
„крик (жертви) зменшував моє співчуття. Я бачив перед 
собою лише худобу. Чим сильніше той чоловік кричав, тим 
тверділим ставало моє серце... Предмети нашого співчуття 
мусять заховати почуття власної гідности, щоби ми могли 
дійсно боліти разом з ними... Співчуття, це... з’єднання з 
кимсь, а хто ж... може єднатися з тим, ким він погорджує”? 
Почуття чести — викликало в Л. Толстого — „погорду”. 
Брак почуття чести — викликав у Кюстіна — „погорду”. 
Де красу Кюстіна зрозуміти Толстому, чи взагалі москале
ві, який цілий час поклонявся ідеалові іншої краси — кра
си Антона Ґоремики, Некрасовських „бурлаків”, „уніжон- 
них і аскорбльонних”, що їх реакція на біль і наругу була 
„пєснь подобная стону”... Або „стєнька-разінський” боль- 
шевицький бунт, теж позбавлений „почуття чести”, — брак 
якої Достоєвський уважав за основну прикмету російської 
революції.

В „Альбатросі” О’Флягерти — „навіть смерть не може 
зломити гордости” героя. На терпіння мовчав, бо „гордість 
не позволяла вискавулювати свою тугу до місяця мов саміт
ний пес”... Як вискавурювали її многі наші автори, що в 
тім бачили красу.

Героїня з „Ґести Берлінґа” — „не позволяє собі на скар- 
<■ гу, ні на сльози слабости”. Життя жорстоке і щоби проти

ставитися йому, треба не сліз, а відваги. В „відвазі”, в тім, 
щоб змогти „жордтокість життя” — було гарне для одних, 
для. других — в „сльозах слабости”. Для одних — щоби 
утриматися в формі, міцно на ногах, хоч як шаліє буря, для
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других — в деформуванню, в капітуляції... Де є та об’єктив
на, одна для всіх, незалежна від нашого світовідчування і 
волі, — краса стороннйків „мистецтва для мистецтва’*?

Ексгібіція, виставлення на прилюдний огляд своїх ті
лесних чи душевних язв, ось проти чого ворохобиться по
чуття здорової краси, почуття сильної, гордої людини. І 
якраз та ексгібіція є предметом творчости Достоєвського. 
Жорстоко смагає його за це знаний російський критик ми
нулого віку Михайловський: для одних краса в тім, що ро
бить нас сильними, для Достоєвського — в тім, що робить 
нас слабими, недужими. Дно людського життя огидне, .але
— „паказать ето дно ва всєй єво грязі і ґадості” — якраз 
стремить Достоєв^ький. Від його романів лишається вра- 
жіння — „чєвота душнава, смраднава, затхлава... Точна ка- 
кой та нєряха-прокажонний снімаєт пєрєд табою адну за 
другою ґрязния тряпкі с сваїх ґноющіхся язв”... „Насолода 
в болю зубів” — зве це Михайловський. „І сам же ж знає,
— пише критик, — що ніякої користи собі не принесе сто
гоном, ...лише даремно себе і інших надриває, роздражнює; 
...що міг би інакше, простіше стогнати без руляди, без ви- 
вєртоф”. Що ж, коли для нього „вити до місяця” найбіль
ша краса!”*).

Є різний „боль об уніженном”. В одних ■— шляхетний, 
мужеський. У Достоєвського (слова Михайловського) цей 
біль — „ускладнений почуттям цілковито протиприродним, 
якимсь жорстоким почуттям майже радости, що людина 
принижена”. Естетична насолода в приниженості людини! 
Шукання „на дні душі почуття власної гідности й протесту 
замінилося в проповідь покори і терпіння” (Михайловсь
кий), так ніби на світі є лише „уніжонниє і оскорбльонниє”, 
а не також і „уніжающіє і оскорбляющіє”, проти яких тре
ба протестувати. Протесту нема, є лише „описи мук і страж
дань”, розтягнуті, в тих авторів, до „нєхудожествєнной 
длінноти”. Це психічне наставлення забиває естетику, це 
психічне наставлення бабці, яка стогне і квилить на ліжку, 
щоб хоч тим звернути увагу оточення на себе, щоби її бідну,

*) Ник. Михайловскій — Сочиненія 1897 t.V.
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непотрібну пожаліли за її печінку чи шлунок. Таких „баб” 
повна в нашій літературі. В їх „йойканні” хоче бачити хтось 
„красу” ? Нехай, смаки різні! Але тоді не можна говорити 
про єдине, об’єктивне поняття гарного, про одну естетику 
для всіх.

Опис Різдвяної Ночі (Д і л о 7. І. 1934) — там, за Збру
чем, на пограниччю: „Гей-гей! — за білою скатертю смуга 
лісу. Там Збруч... Галичина... То вуйко, мамо, нині святкує? 
Святкує, сину! В нього нині Святий Вечір!... А в нас? А в 
нас... тільки вечір...” Точка, чи пак три точки, які й закін
чують оце вічне скавуління. Той самий брак протесту про
ти „уніжающі* і оскорбляющіх”... І є естети, які в тім про
тесті добачають „публіцистику” і „тенденцію”, а в тім скиг
лінню — вічну красу!

Один часопис приніс свого роду Десять Заповідей, що 
висять над бюрком короля Англії. Ось деякі з них:

1. Навчи мене, як маю дотримувати правил гри, щоби не нарушати їх.
2. Як маю відрізняти- правдиве почуття від перечуления, щоби перше

— подивляти, другим — гордити.
3. Коли мушу терпіти, позволь мені поступати, як шляхетний звір,, 

який віддалюється в глибоку пущу, щоби терпіти мовчки, на самоті.
4. Навчи мене, як  вигравати, коли можу вигравати. Коли не виграю

— програвати з гідністю.
Ці правила, або люди з тими правилами захоплювали 

нас і в Шекспіра, і в Лондона* і в Стівенсона. І яке ж тут ін
ше* почуття краси, аніж в дрібних епігонів Достоєвського, 
які є хами — коли виграють, раби — коли програють.

А коли мужеськість зненацька появиться в якогось на
шого автора, — як насторожуються декаденти! Як вишу
кують Ахіллеву п’яту такого автора! Тоді Шевченкові пе
репадає за фанатизм, — або. представляється його в кривім 
дзеркалі: тоді в нім бачуть тільки „біль”, „тугу” — і це в 
автора „Заповіту” !*). А так пише в „Плаю” (ч. І, 1935, Ко
ломия) вихований на тих критиках-декадентах критик-гім- 
назист: „Сумом віє від її ліричних, епічних і драматичних 
сюжетів. Власне горе, горе українського народу, горе інших

*) D. Dorochenko — Т. Chevtchenko.
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народів, — зливається в якийсь загально-людський плач- 
скаргу”. Так пишеться про... Лесю Українку! І нам кажуть,' 
що естетична оцінка спирається на об’єктивній контемпля- 
ції, не на суб’єктивнім відчутті! Нам кажуть, що в творі 
мистця чи критика не відбивається його суб’єктивна духова 
структура! Мені докоряють, що в критику Шевченка чи Ле
сі Українки вкладаю свої власні погляди... Навпаки, власну 
скастровану душу вкладають в них наведені мною „крити
ки”. Духовий каліка, навіть коли зверне увагу на щось нор
мальне — знайде там, хоч і вифантазоване, але лише звих- 
нене, ненормальне, хворе. Може напр. німецька критика ба
чити в драмах Винниченка лише „розчуленість”, „мелодра
му”, „нуди”, „позу”, „паноптікум фігур-автоматів”, „без си
ли духа і без волі”**) — це на нас не впливає; ми завше ще 
бачимо в тих творах ідеал краси — бо їх краса плебейська 
якраз в розчуленості і мелодрамі, або як в Плужника — в 
байках старої няні, що „бачила у сні м’яку перину, теплень
кий чай, цитринку і халву”...

Навмисне оперував я не дефініціями, але образами я  
прикладами. Розумова дефініція не дасть такого уявлення 
про наявність двох а0о кількох ідеалів краси, про пропасть 
між ними. Таки мабуть Ніцше, не Кант, мав раїїію. Ніцше, 
з його твердженням, що мистецтво хвалить, або ганить, 
ганьбить або звеличує, відповідно до темпераменту того, 
хто оцінює; що воно ставляє вимоги до життя, не невтраль- 
не до нього; що крізь мистецтво промовляє певна, означена 
життєва мудрість, інтуїція, — інстинкт, небезвольне спо
глядання.

„Я — читаємо в нього — переконався, що більшу чес- 
тину свідомого думання, треба зачислити до праці інстин
кту. Найсвідоміше думання філософа провадить потаємно 
його інстинкт, змушує його йти в певне означене русло”. 
Означене — не невтральною контемпляцією, але уподобан
ням інстинкту, волі. Різні інстинкти, різні темпераменти — 
різні уподобання, різні ідеали краси. Ту саму думку вислов
лює Жюль Бенда: не тому ненавидимо ми якусь річ, що

**) Beri. Lok. Anzeiger 1922 nr. 302, 484.
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уважаємо ЇЇ злою, але тому вважаємо її злою, що її нена
видимо.^ Те саме можна застосувати і до естетичної оцінки: 
не тому подобається нам річ, що вважаємо її гарною, але 
тому вважаємо її гарною, що нйм подобається. „Наші раціі 
не в нашім розумі (esprit), вони — в нашім, темпераменті, 
вони — в рації серця, незнаній розумові”*). Те „серце” і 
роздає свою естетичну ацінку: „гарне” — „негарне”, розум 
в тім не грає ролі, але темперамент, який формує м. і. і наш 
світогляд. За всякою, так званою, суверенною логікою кри
ється оцінка інстинкту, криються потреби утримати певний, 
стисло означений спосіб життя... Естетичні критерії Богда
на Хмельницького і пана Халявського Квітки — з_природи 
речі зовсім інакші. „Кожний інстинктовий гін — пробує фі
лософувати”. Щур — коли б він вмів філософувати*— вер
шком краси вважав би затишну нору, в яку можна було б 
чкурнути перед котом. Тигр — вигідну засідку в джунглях, 
з якої можна було б скочити на вола чи сарну. Не контем- 
пляція, а наше почуття — надає тут речам прикметник 
„гарний”.

Інстинкт переполошених життям теж видумує собі влас
ну філософію і власну естетику: на словах — об’єктивну, 
на ділі — суб’єктивну. Бридке буде для них все, що замість 
чкурнути до нори, вибирається на лови темної ночі, що бо
реться, живе, перемагає або гине з гідністю „як шляхетний 
звір”. Радість життя — творить естетику сили. Втома жит
тям — естетику упадку. „Краса в собі” — нісенітниця. Є два 
критерії гарного. З інстинкту втомлених повстає „принцип”
— „мистецтво для мистецтва”. їх вдача не має обличчя, то
му і їх теорія жадає, щобт і мистець був безобличний, жадає 
його Entpersoenlichung.

Навпаки, сторонники мистецтва як стимулу життя — 
звуть гарним все, що підносить його тонацію. І одні і другі
— вкладають в свою творчість і в свою естетичну оцінку — 
не голу контемпляцію, але Lebensstimmung (життєвий на
стрій), Lebensdeutung (оцінку життя), певне Faerbung des

*) Nouvelles Litteraires 21. IV. 1934.
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Denkens (забарвлення думки), „мелодію мистецької твор- 
чости”*).

Сторонники „мистецтва для мистецтва” гадають, що 
коли ми цікавимося якимсь предметом чи акцією, коли на 
них спрямоване не тільки наше духове око, але й наше по
жадання, наша воля, — то це від’ємно впливає на спогля
дання, на відчування гарного.. Бо змушує нас зайняти-ста
новище — за чи проти, бо сліпими робить нас на одне, за- 
яскраво освічує друге. Ні, „не звертаєте ви увагу на те, що 
бачите, лише, навпаки, бачите лише те, на що звертаєте у- 
вагу. Увага — це психологічне a p r i o r i  (спирається на 
засаді, що випереджує досвід — Д. Д.), вона працює тіль
ки тому, що афект дає перевагу тому чи іншому предметові, 
цебто, коли ви вже наперед ним зацікавилися, коли загово
рив момент волі. „Добре знаємо ми тільки те, що пожадає
мо, або чим наперед заці^вилися”**). Тільки сильні, опер
ті на нашім „світовідчуванні”, інстинкті, — психічні притя
гування чи відштовхування — керують нашою мистецькою 
творчістю чи оцінкою — ніколи сама, бездушна і безволь
на контемпляція... Ось відповідь на питання, чи в мистецькій 
оцінці ділає воля чи ні; чи мистецький твір має ідейний 
„зміст”, „світогляд”, свою „філософію”чи ні.

Але скажуть: філософія це розумова категорія, вона 
промовляє поняттями, логічними висновками, не образа
ми, як мистецтво! Як же ж дошукуватися в мистецтві філо
софії? Плутати одне з другим — це ж плутати пізнавання 
з образовою творчістю, поняття добра з поняттям краси.

Ні! Мистець теж збуджує в нас ідеї, лише ■— своєю мо
вою, мовою образів, не понять. Він не переконує — він су
ґерує, піддає, але суґерує — ідеї, „естетичні ідеї”, як їх на
звав — у відрізненні від „розумових” — Кант. Ті „естетич
ні ідеї” суґерує нам фантазія мистця, яка „збуджує наше 
думання, хоч їй і не відповідає ніяка означена дамка, ніяке 
поняття”. Фантазія мистця навіть „більше спонукує до ду

*) R. Unger — Literaturgeschichte ais Problemgeschichte.
**) Jose Ortega у Gasset — Die Aiifgabe unserer Zeit, Stuttgart-Berlin

S. 1923.
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мання, аніж це можна виразити в понятті”, не забарвленім 
емоціями. Суґеровані ідеї з’являються тоді перед нами, 
немов в освітленні магнезії, лише не в постаті „добре” чи 
„зле”, але в постаті — „гарне” чи „негарне”. Міріям („Одер
жима” Лесі Українки) каже:

О,кождий тихий усміх фарисея 
Для мене г і р ш  від скорпіона злого,
Мені б р и д к а  не так сама отрута;
Як все оте гнучке підступне тіло.
Я вся тремчу, коли його побачу...

Категорії добра і зла заступаються відповідними ним, 
але іншими — краси і бридоти. Оцінка розумова переміню- 
€ться в оцінку естетичну: „гірший” перемінюється в „брид
кий”. Так само однакові філологічні і психологічні коріння 
німецьких слів: hassenswert і haesslich (гідний ненависти і — 
огидний). Спосіб оцінки (естетичний, не логічний) міня
ється, сама оцінка — лишається та сама. Так одна людина 
може осуджувати крадіж, бо це „лихий вчинок”, друга — 
тому що „це негарний” вчинок. Все, що грозить знищенням 
певній породі — ця остання окладає ім’ям „бридкий”. Про
тивники Міріям рятуються втечею, отже виклик, жест Мі
ріям — для них „бридкий”, як для Міріям — „бридка” по
става фарисея. Бо в тих, в кого „почуття протесту перемі
нилося в проповідь покори і терпіння”, естетична оцінка 
людей і вчинків буде інакша. Але в обох випадках промов
ляє інстинкт. Оскар Уайльд твердить, що — „коли те, що 
мусимо нищити, зветься тривіяльністю і глупотою, то ни
щення вимагає не лише відваги, але також і погорди”*). 
Це та погорда, той естетичний (не логічний) осуд, який 
завше приносить мистець в своїм творі, той „зміст”, без 
якого — щоб не казали сторонники „мистецтва для мистец
тва” — нема правдивого артизму, ні правдивого мистця, 
який своїм естетичним осудом — „гарне” — „негарне”, зав
ше „нищить” або „звеличує” ті чи інші моральні вартості,

*) Oskar Wilde — Djalogi о sztuce. Warszawa 1923 ст. 182.
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стягає їх в діл або підносить вгору, бо в нім живе не лиш 
vis contemplativa? але Й vis creativa.

Це власне його „естетична ідея”, під якою Кант розуміє
— „ту уяву нашої сили фантазії, яка змушує багато думати, 
хоч і не можна дібрати їй якоїсь адекватної означеної дум
ки, цебто поняття”. Цю „естетичну ідею” зве він інакше 
„духом” (G eist) твору. Про деякі твори мистецтва кажуть, 
що вони є „бездушні” (ohne G eist), хоч ніщо в них не ра
зить нашого смаку. Поезія може бути мила й елегантна, але
— 6t3 душі. Якесь оповідання поправне і ясне, але — без 
душі. Врочиста промова — грунтовна і красномовна, але 
«— без душі. Неодна розмова дає розвагу, але є без душі. 
Навіть про жінку нераз говорять, що вона гарненька, ви
хована і недурна, але — без душі... Дух, душа — в тім ви
падку це оживляючий первень в людській психіці, це — „ес
тетична ідея”. Краса — це вираз тих естетичних ідей, а ті ідеї
— це „підсвідомий духовий зір нашої фантазії”, яким вона 
ще краще, аніж розум, охоплює суть якогось предмету...**). 
Або — в мові молитов — „очі мисленндя серца”.

І тому такими бездушними є твори сторонників ^мис
тецтва для мистецтва”, які засадничо нищать той внутріш
ній вогонь, ту'суб’єктивність, без яких мистець не є мистцем, 
але ремісником або партачем. Тому їх поезія — це поезія 
крикливиць на похоронах, їх повість — оповідання дідуся 
про свої літа молодії, їх трагедія — трагедія стихійного не
щастя і припадкового „героя”. Бо не є правдиві герої ні Сір
ко Черкасенка, ні кйязь Енґієнський Галана, ні Самсон Нико- 
лишина, ні Марія Самчука. Мистецтво і краса лише там, де 
є конфлікт, де активна постава, виклик зовнішньому світові. 
Не є щасливим тероєм той, хто виграв на льотерії, не є не
щасливим героєм той, кому обірвався балькон на голову. 
В пасивності — нема ні героїчного, ні краси. Щоби малювати 
пристрасті — треба їх живо відчути. В того, хто їх не відчу
ває — завше виходить щось пересічне. Барбе Д’Оревелі 
не бачив мистецтва в творі, де нема акції, боротьби при
страстей і характерів. Чи ж маємо дивуватися, що не дала

**) Im. Kant ор. cit. §§ 49, 50, 57.
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пориваючих мистецьких творів декаденщина, в якої замість 
акції — мудрі розваги на тему „суєти суєт”, замість харак
терів — чеснотливі, але бездушні манекіни, замість бороть
би — сон про царство непорушносте на землі? В духовій 
структурі їх авторів — марність їх творів, бо творчість — 
завше суб’єктивна.

Тут стаємо ми віч-на-віч з проблемою „змісту” в мис
тецькім т.ворі: по „об’єктивності” і „контемпляційності”, з. 
третьою догмою „мистецтва" для мистецтва”. Кант каже,, 
що „розчуленість слабої душі” ; що „сльозофонтанні дра
ми”, нашпіковані нібито „шляхетними настроями”, від.яких,, 
одначе, „в’яне серце”; які „захитують нашим почуттям обо
в’язку” і твердими засадами; які забивають віру в можність, 
ставити чоло злу; які підточують нашу рішучість, вчать по
кори і самопониження, облудного, скавулячого (winselnden) 
жалю, — такі твори „не можна зачислити до того, що ми 
звемо гарним”*),

Цікаво, що якраз Кант, сторонник і теоретик „мистецтва 
для мистецтва”, оцінює його тут не з точки погляду „чисто 
мистецького”, а відповідно до того, що значить це мистец
тво для життя відповідно до його змісту; до того, з якого 
світовідчування, з якої „філософії” твір зродився; до того, 
чи твір сталить чи ослаблює життєву снагу, силу нашого* 
опору. Погляд цілком ніцшівський! Погляд, яким Кант зби
ває — Канта, як це ми вже бачили в його допомоговім здо
гаді „естетичних ідей” в мистецтві, в, якім, для нього, не
повинно ж бути ідей взагалі... Подібно Геґель не уявляв со
бі творів красного письменства, що вийшли б від автора, 
який пасивно сприймає світ.

Тут підходимо до глибшої причини безплідносте мис
тецтва декадентів. Як можемо ми здусити в собі жах неві
домого, жах життя, яке чигає на нас на кожнім закруті, як 
біль, боротьба, як знищення самої нашої фізичної істоти?- 
Здусити той жах життя дає нам змогу — мистецтво трагіч
ного, діонісійська мудрість в мові образів. Лиш той підне
сеться над страхіттям долі, хто прив’язує вагу в житті не ДО'

*) ibidem §29.
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його кожночасової перехідної форми, не до тілесного, не 
до одиниці, не до часового втілення „ідеї”, лише до неї са
мої, до вічного в життю, до божеського Я в нас, яке навіть 
в смерті — тріюмфуе над небуттям, бажаючи накинути жит
тю свою форму. Це Ніцше звав Rausch des Lebens. Мистець, 
що в тім шалі знайде зміст життя, переможе його страхіт
тя, знайде в нім красу.

її ніколи не знайдуть і не відтворять декаденти, які ба- 
чуть сенс життя в смертельнім, в плотськім, в його^кожно- 
разовій формі, яку передусім оплакують в його халепах і 
нещастях. їх „мистецтво” може представити, як конав Гриць 
або вмирала сирітка, заносити , до неба благання — „чому 
це життя один бій-, одна безнастанна тривога” ? Але таке 
мистецтво — лишиться мертвим, як мертвими й „бездуш
ними” є його мистці, не опромінені ніякою „ідеєю”. Таке 
„мистецтво” ніколи не створить нічого радісного, сміли
вого, нічого, що співає пісню перемоги над дочасним, плот
ським, над одиницею, над смертю: ні Іліяди, ні „Ероїки”, ні 
ґотицьких катедр, ні Марсельєзи, ні Заповіту...

Опріч скавуління, таке декадентське мистецтво створись 
хіба лиш безтурботний, безпринципний, цинічний гимн на 
„życie ułatwione”, на „удогіднене життя” (бо є в нас і такі 
естети). По „cierpiętnikach”, по розкоханих в терпінню, це 
друга відміна наших сторонників „мистецтва для мистец
тва”. Для них — „істнує тільки теперішність”, „захоплен
ня... моментом”, бо лише в моменті — для них, що не ви
знають нічого вічного — є „справжнє життя”. А „все інше
— минуле, майбутнє — це вже тільки відбитка нашого ін
телекту”*). Евокація блискучої давнини або будуччини, 
прийдешнього дня кари — предмет найбільш мистецьких і 
трагічних творів Шевченка, — не промовляють до засуше
ної душі циніків. „Найбільші творці світової літератури — 
на їх думку — бунтувалися проти всяких догм”**). Ніколи 
не второпають ці люди без догмату, що великі іконоборці- 
мистці — скидали ідолів не тому, що не терпіли догм, лише

*) Н а з у с т р і ч  М. Рудницького 1934 ч. 18.
**). idem 1934 ч. 5.
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тому, що на місце фальшивих — прагнули поставити нові, 
правдиві. Не зносячи догм, яскравої форми — циніки жа
дають обезобличнення мистця, позбавити його всякої ін- 
/щвідуальности.

Не знаючи догм, прихильники удогідненого життя, як 
самі про себе кажуть, „не мають амбіції бути герольдами 
нових гасел, народоспасенних ідеологій”. Нові часи з їх 
гаслами — це для них лише „чад війни і революції”*). На 
думку циніка — мистецтво і критика то поле для попису 
принципіяльних безпринципників. Таланти — гадають ци
ніки — „суспільних зазивів” не слухають. З галузки на га
лузку, з часопису на часопис, зпід одного прапору під дру
гий, з новошляхівського колхозу назустріч масонсько-спів- 
життєвим „Сигналам” або назустріч бездумним „дзеньки- 
бреньки” провінціональних „шенґайстів”.'Аби не дати за 
панувати над собою „чадові” якогось світовідчування! Аби 
не дати закути свій вигідницький ум у твердий панцер віль
но вибраного „вірую” !

В добу, коли світ сповнений лоскотом боротьби різних 
почувань і тенденцій, коли перемога одної чи другої з них 
сформує на свою модель світ на багато віків, — цинік з „сво
їм свобідним умом”, порожнім серцем і легкою совістю си
дить з боку, щирить весело зуби і жде: переможе один світ 
•— і тоді завданням мистця стане пролетарський реалізм, а 
його авторитетом — червоний іконостас. Переможе другий
— витягуються з забуття замісць колхозів, світових рево
люцій і мас пролетаріяту — сильні люди: Наполеон, Кортец 
і Мазепа. Не маючи своїх слів, які випливали би з їх власних 
почувань і душевних образів — вони „позичають” готові 
етикетки в поетів того чи* іншого табору й уявляють себе 
мистцями.

Чи ці циніки направду без догми? Догм вони не мають, 
але світогляд — хоч хаотичний — так! Світогляд удогідне
ного життя філістра. Філістри — не зв’язані догмами, вони
— „об’єктивні”. „Зустрічанцям” напр. все одно, про що пи
сати: про новий роман, чи про „гармонійні пахощі” ново

*) Назустріч — 1934 ч. 13 і 1.
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відкритої крамнички з перфумами; про „Божественну Ко
медію”, чи про підручник любовних листів для кухова
рок**). В них — все привата. Тому — в своїх часописах не 
так цікавляться тим, як творить мистець, а скорше тим, — 
як він їсть, п’є і спить. Цікавість „камердинера від мистец
тва”, що не так цікавиться творчістю мистця, як його „ви** 
сокоякісним чаєм” і його „будуарними історіями”***). За
мість цікавости вдумливого критика, що боліє за свою до
бу, — цікавість кумошок, що зібралися на ганку „на рай- 
ди”. Такими „райдами” переповнені їх часописи, присвяче
ні нібито мистецтву і літературі. їх пресу обходить не ду
хове обличчя, письменника, не великі досяги великих лю
дей, лише їх „малі слабощі” — те, чим великі мистці най
більше зближені до „камердинерів від мистецтва”, чим їм 
найбільше зрозумілі. На світ мистців глядять цікавським 
поглядом льокая, крізь дірку від ключа****). А спеціяльна 
рубрика в одному з тих часописів, так і називається — „ма
лі слабощі великих людей”. Рубрики про „великі свинства 
малих людей” — ще не запровадили.

Характерних, вирізьблених постатей цинік не зносить, 
бо „людина — це ж незавершена статуя”, бо „жива людина 
твориться в кожнім дні” і ніколи не викінчиться. А коли па 
кількамісячних скоках і підскоках тих мистецько-філістер- 
ських акробатів — обурені читачі спитають: „Хто ж ви, ко
му назустріч йдете? Які пляни маєте?” — циніки здвигають 
плечима: „Пляни? Смійтеся з того!”*). Які можуть бути 
пляни в людей кон’юнктури? їх захоплює тільки успіх (на
города Нобля — значить великий письменник — давай йо
го портрет!); великостей без стемпля — сноби не визнають 
і їх ніколи не відкриють. Мати плян — це ж значить іти на 
неуспіх, на можливу невдачу, з ним стояти, або впасти! А

**) ibidem 1934 ч. 21. ^
***) ibidem 1935 ч. 2.
****) ibidem 1935 ч. 3. От так, як п. М. Шлемкевич: „мистецтво — 

де дірка від ключа, якою заглядає порядна (?) людина до недозволених 
для неї кімнат розкоші і злочину” — як читаємо в звіреннях цієї „загуб
леної людини” (примітка до 2-го вид.).

*) ibidem 1935 ч. 3 і 1934 ч. 13.
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сноби не хочуть падати, вони хочуть — бавитися. їх „На
зустріч” — це назустріч неозначеному, нічому і всьому. їх 
прудкі, мов електричний вентилятор, язики, радісно лопо
тять, мов на човні вітрила, надимані північним, полудневим, 
східним чи західним вітром, раз під одним, раз під другим 
прапором, мистецтво для мистецтва і для кар'єри. Лопо
тіння для лопотіння!

Філістер не має патетики. Почуття відповідальности за 
слово — йому незнане. Завтра не відповідав за написане 
сьогодні. Таж „у часописі пишеться чорнилом і водою”, не 
кров’ю, а стаття *на другий день іде-разом з газетою у ві
доме місце” — ipsissima verba одного з головних магіків 
цієї славної плеяди**)... Іноді, разом із своєю „творчістю”
— у „відомім місці” опиняється і сам „творець”, як у боль- 
шевицькій клоаці сам цей „критик” — М. Рудницький (прим, 
до 2-го вид.).

Все, що схлібляє ідеалу безпринципности, удогіднено- 
го життя — подобається їм. Подобається все російське, бо 
там — або примус або анархія. Бо там — нема потреби 
внутрішньої карности або власної думки чи догми; там — 
рідне повітря для циніків. Подобається їм все, що носить 
печать духа Ізраїля, бо одна з найважніших точок гедоніс
тичного канону — це „полове питання” в стилі Винниченка 
і Арцибашева. А Ізраїль — „вже в крові носить щось, що 
має наднормальний нахил до „сексуальносте” або, як ще 
завважив Таціт — є projectissima ad libidinem gens***).

І то так: де Добчинський, там і Бобчинський. Коли у 
вікні книгарні побачите бородатого пророка марксизму, 
можете бути, певні, що ;обік уздрите і „твір” якогось Чері- 
ковера про Шварцбарта або „науково” порнографічну роз
відку з відповідно заохочуючими малюнками. І навпаки: 
де в привабливій обгортці красується якась „Техніка по
дружжя”, як місяць коло землі — коло неї пишається й 
окладинка з „откр;итим русскім ліцом” босяцького слово

**) Мих. Рудницький — Літер.-наукові непорозуміння ( Д і л о  1925 
23 VII).

***) Sombart — Die Juden in dem Wirtschaftsleben, Leipzig 1911.
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блуда Максима Ґорького, а десь збоку і Шолом Аша... Так 
само не припадково улюблений комуністичними гедоніета- 
ми апостол соціялізйу Дрейзер безнастанно бабраеться в 
„половім вопросі”. Не припадково, і знаний порнограф 
Пітіґрілі — кпить з таких понять як „рідний край”, бо ж 
рідний край — „де спільнота осіб, яких ти навіть не мав 
приємности пізнати” ; кпить з героїзму, з ретельности, з 
обов’язку, з безкорисности, бо — „ніхто їх ніколи не бачив”, 
це — imponderabilia*). Лишається — очевидно худоб’ячий 
гедонізм і зв’язані з ним речі, які кожний „може бачити”...

Ромен Ролян цінив мистця, що мав „здорову жадобу з а 
знати життя з усіми його насолодами і страхіттями”. -На 
таке напруження дозволяють собі лише діонісійські мист
ці. Сторонники ж „мистецтва для мистецтва” — жахаються 
проблематики життя, „цєрпєнтнікі”, жалібники — так само 
як і циніки. Перші — тікають від страхіть в мрійництво „про 
теплий чай, цитринку і халву”, в світ особистих або соці- 
яльних утопій, в розкоші саморозжалоблення, в естетику 
„уніжонних”, на дно життя, „во всєй єво грязі і ґадасті” 
(Михайловський), в „красу” здіймання „ґрязних тряпок з 
сваїх ванючих язв”, в cochonerie, як назвав цю „красу” Бар- 
бей Д’Ореві. Циніки — тікають від страхіть в гедонізм, в 
„нагоди і пригоди”, в анекдоти, в розважання, чи Шевчен
ко чи Сосенко був батьком якоїсь нешлюбної дитини („На
зустріч” 1935). Про це ж легше написати, аніж про творчість 
автора тої міри, що Шевченко! Тікають в літературу, як в 
забавку, як в приємне лоскотання притуплених нервів. І од
ні, і другі ховаються під ліжком перед вимогами суворого 
окруження: перед конечністю догматизму, перед мусом ви
бору, перед тягарем конфлікту, перед почуттям відповідаль- 
ности, перед завданням вказувати і вести.

Заповажний наш час на ці забави. Естетика „жалібни
ків” і філістрів убійча для життя. їй треба виповісти бороть
бу, бо це ж четвертий її канон: що до мистецтва має право 
ставляти вимоги лише розхрістана й нехлюйна уява цині
ків, а не суворе життя і його вимоги... Спитаєте; яким пра

*) Pitigrilli — Keuschheitsguertel.
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вом сміє життя формувати — за своїми вимогами — вільне 
мистецтво? А я відповім: а чому ж би не сміло життя фор
мувати мистецтво, коли мистецтво формує — й ще як!— 
життя?

Оскар Уайльд, на цю тему, висловив кілька золотих ду
мок:, ,життя в значно вищім степені копіює мистецтво, ніж 
мистецтво життя”... Великий мистець створює певний тип, 
а життя старається його наслідувати, відтворювати. „Твор
цем песимізму був не Шопенгавер, а Гамлет... Робесп’єр виб
лудився з книжок Руссо. Поезія все випереджала життя. 
Життя стає перед мистецтвом і копіює якийсь небуденний 
тип, створений різьбарем або малярем, або чином здійснює 
мрії поета. Висловлюючись філософічно, підстава життя, йо
го снага — є попросту боротьба за відповідний вияв. Мис
тецтво цілий час створює найрізнородніші форми, що умож
ливлюють осягнути той вияв. Життя схоплює ті форми, 1 
перетворює їх, хоч часто на власну шкоду. Юнаки відби
рали собі життя, бо це зробив Вертер... Речі існують тому, 
що ми їх бачимо, а що бачимо і як бачимо, залежить від 
мистецтва, якого впливам піддаємося. Велика різниця, чи 
на якусь річ тільки дивимося, чи її бачимо. Цілком її не ба
чимо, поки не доглянемо її краси. Тоді, щойно тоді, зачи
нається її існування”*).

Т*ак, мистецтво формує життя і ще як! Ніхто інший, 
тільки Наполеон сказав, що „Фігаро” Бомарше ■— це рево
люція в наступі. Ортеґа і Ґасе уважав, що французька кля- 
сична драма вирізьбила духове обличчя французької арис
тократії, очистила й вдосконалила цілі покоління францу
зів на прикладах душевної величі героїв Рассіна і Корней- 
ля, даючи „реперторій здорового реагування на припливи 
й відпливи життя”**). Книжка Бічер Стов викликала сеце- 
сійну війну в Спол. Державах Америки.

*) Oskar Wilde ор. cit.
Яку величезну ролю і вплив на життя мас всяке мистецтво, можемо 

судити з того фатального впливу, який на деморалізацію американської , 
молоді і на застрашаючий зріст злочинства/ серед неповнолітніх, — має 
так зване кінове „мистецтво” і „камікси” (прим, до 2-го' вид.).

**) Ortega у Gasset ор. cit. ст. 178.
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Коли твори мистецтва, твори Бомарше, Корнейля, Ра- 
сіна або Русо, можуть викликати в життю аж війни і рево
люції, — то життя не сміло би висунути своїх вимог до мис
тецтва? Життя не сміло би накласти заборони або бодай, 
клейма зневаги на нехлюйний потік так званого мистецтва, 
що заслонюючися гарними теоріями, плюгавить, калічить, 
розпружує або забиває душу цілих поколінь? Це була б- 
задалеко посунена толеранція.

Наша доба настирливо жадає нового світовідчування. 
Чи література для догоди тої чи іншої теорії — має лиши
тися глухою на це домагання? „Маса шукає в романі суро
гату філософії і релігії. Вона сподівається знайти в книзі 
■— через мову почувань — шлях до певного світогляду, до 
точки погляду, з якої можна було б зорієнтуватися в без
ладі довкола”***) — шукає „тенденції”. Не тенденції цині
ків, а того нового світовідчування, для якого війна і рево
люція лишили не тільки „чад”, але й заповіт...

Серед всіх народів починають розуміти ці домаганняі 
доби. Потребу нового мистецтва зрозуміли в Польщі. При
чину кризи сучасної польської літератури бачить один поль
ський критик в браку письменників „з великими ідеями” ; 
в тім, що новітні автори „не звістують ніякої правди”, „не 
боряться”. Стара література з Міцкевічем мала „ідеї і про
грами”, „вчила людей праці і героїзму”, „мужеського тону”. 
Тому і гуртувала коло себе уми і серця. Другий заявляє: 
„Хай наше письменство буде письменством людей бороть
би, людей ідеї. Не вистане безпристрасне спостерігання”. 
(ABC ч. 245, 1934).

Так само Гулька Лясковський: ідеалом нашої доби є 
„воля моци”. Вона мусить знайти вираз і в письменстві. 
„Мусить повстати література, яку мають інші народи... Пе
редвоєнне покоління виховалося на засаді резиґнації, на 
„Людях бездомних”, тої євангелії виречення... Нам, треба 
позбутися комплексу біди і неволі. По літературі месіяніс- 
тичній і суспільницькій, має прийти література подекуди 
містична, а в ній оця „воля моци”. Погляньте, пише автор,.

"  ***) „ВегЗіпег Tageblatt” 25. IX. 1932.
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на літературу Франції, Англії. Там теж змальовується бо
ротьбу, але там вона відбувається „без сентименту, без 
сльозинки, без літерацького патосу. Поважно, сміло, рішу
чо... Тим часом в нас ще покутує в письменницьких головах 
якесь обожання нездарства, браку волі життя. Наша літе
ратура бачить і звеличує бідних і нещасних нездар, не твор
ців і здобувців. Замість того мусить прийти щось інше!”*).

Те саме спостерігаємо в Німеччині. В новім німецькім 
письменстві слідно „волю бути на поготові”, бо „великий 
письменник, хоч і інстин-ктово, завше займе становище су
проти великих проблем своєї доби”**). На те саме звернули 
увагу французькі критики. Росте сильна реакція проти ду
хової гангрени „мистецтва для мистецтва”, за якою криєть
ся розпасаність і низькість смаку***). У Франції народжу
ється література, яка звеличує сильні постаті, людей силь
ної волі, їх відважні вчинки, які заохочували б читачів до 
великого, додавали їм віри в життя і боротьбу.

Про англійську літературу останніх часів завважує Мо- 
руа, що англійські письменники між 1900-1914 „доктрину 
„мистецтво для мистецтва” не узнавали. Кіплінґ, Шов, Ґолс- 
ворси, Честертон, — це письменники, що навіть в своїх фан
тазійних творах, завше обороняють якусь доктрину”. І що
би скінчити — голос італійця Паппіні. „До літератури — 
пише він — вдерлися ті, що не мають нічого сказати. Те, 
що вони дають — це гра загадок для знуджених снобів, або 
поліційний роман для юрби, не пожива духа... Чим має бути 
письменство? Чи лише добре впорядкованою грою слів, еро
тичних образів, забавою, оповіданням пригод, — чи вира
зом цілої особовости письменника з його почуваннями і 
думками? Чи літературою, яка вчить чогось правдивого й 
глибокого, чиєю метою не є лише задоволити приємності, 
що повстають з милих слухових звуків і гри фантазії? В ве
ликих добах — великі письменники це переважно виховни- 
ки, майстрі. І тільки в безплідні епохи, з точки погляду мо-

*)Tygocłnik Ilustrowany 6. І. 1935.
**) Berliner Tageblatt 9. XII. 1934.
***). Je  suis partout ч. 235, 1935.
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ралі, к е і т н є  письменство, що служить самолюбним забаган
кам одиниці” (Nuova Antologia).

Перед тим заливом розкладових ідей час схаменутися. 
Перед їх заливом врятує нас лише естетика як стимул жит
тя, естетика, яка виховувала б у великих ідеалах цілі по
коління.

Естетика декадентів має кличем — „лови момент”, єди
не реальне — це сьогодні (Назустріч). Ми — тримаємося 
думки європейця Валері, який — „завше протиставляє ми
нуле — сучасному, майбутнє — минулому, можливе — дійс
ному, мрію — фактам”. Не веселе чи смутне, пристосування 
себе або своїх ідей, розумових чи естетичних, до дійсности, 
лише пристосування дійсности — до своїх ідей, оцінка дійс
ности з точки погляду ̂ власних ідей. Наша доба наклала на 
нас обов’язок — як кожна творча доба — бути суб’єктив
ними, бо нема творчосте в об’єктивнім: Бо казав ще так ма
ло знаний в нас Шевченко, „середній шлях веде до нічо
го”. Мусимо знайти той суб’єктивізм, який, один лише він, 
дасть нам виполоти на нашій мистецькій ниві мертві квіти 
евнуських. думок і теорій. Мистецтво мусить формувати 
нашу волю і наші характери, вивищати одні цінності, пони
жувати другі, виробляти стиль доби і людини. „Ціллю мис
тецтва є створити „настрій”, але такий, що побуджує до 
чину, що зроджує ідеї, які виростають з настроїв душі, які 
витворює мистецький твір. Нехай і небезпечні, бо „ідея, 
•яка не є небезпечна, цілком негідна бути ідеєю” (Уайльд).

Коли наші мистецькі уподобання суб’єктивні — як мо
жуть вони жадати загального признання? Кант розв’язував 
цю антиномію по своєму, але не хотів визбутися поняття^ 
одного для всіх ідеалу краси. Я думаю, що в естетичнім іде- 
алі так само, як в ідеалі правди, добра і справедливосте — 
суперечність між суб’єктивністю і жаданою об’єктивністю, 
загальною признаністю, вирішується інакшим способові: 
ні ідеали правди і справедливости, ні ідеали краси, не ма
ють спільного знаменника для всіх людей. Нема одного іде
алу справедливости, ні7 одного ідеалу краси. Кожна людина, 
чи гурт, мають свої власні ідеали правди чи краси, які —
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силою свого переконання і віри ■— , накидають іншим» 
окруженню, світові...

Декаденти скажуть:.значить тенденція, значить догма
тизм в письменстві? Певно, що так! Хіба наші противники 
не мають тенденцій і догматизму? Коли вони поручають І 
захваляють мистців, то їх нюх декадента нехибно запрова
джує їх до Ептонів Сінклерів, до Барбюсів, до Толстих, до 
Дрейзерів, до' Пітіґрілів — AOv тих, звідки тхне- розкладом 
і культом удогідненого життя. їх нюх декадента завше бу
риться проти тих мистців, яких ми уважаємо за вічні смо
лоскипи людськосте... Тенденція в життю, тенденція в.мис
тецтві. В однім випадку тенденція життя, в другім — смер
ти. Тенденція розросту і тенденція занепаду, хочби й під 
маскою невтральности або „мистецтва для мистецтва”.

Форми від змісту не відрізнити. Мистець, якого душа 
порожня, — „без змісту”, не дасть ніколи чудової форми, 
не уйме свого твору в блискучу форму. Шлеґель сказав: 
„хто до чого має запал, до того має і хист”. Хто не має то
го запалу, той створить мертву форму, той віддасть нам чи
єсь обличчя, але — не погляд! Чиїсь черти, але — не вираз! 
Лінію, але — не рух. Той віддасть форму, з якої не промі
нюватиме ніякий внутрішній вогонь. „Самі в собі слова — 
ніщо, значить лише внутрішня пасія, яка ті слова огортає 
і очищує їх, мов запальний вогонь, який очищує уста про
рока” їі'). Це той „вогонь в одежі слова” Франка. Це те „сло
во, що пламенем взялось” в Шевченка. Де того вогню, тої 
„естетичної ідеї” нема, не поможуть ніякі малпування май
стра, ні підглядування трюків і виразів учителя. Матерія не 
освятить ніодного твору. Золото, з якого зроблено статую, 
ще не зробить з неї мистецького твору без того вогню, що 
палає в душі творця. Кожне мистецтво мусить бути, як ка
жуть німці, erlebte Kunst — глибоко відчуте і пережите. На
ука про гармонію в архітектурі, чи в музиці — не дасть ще 
самого твору, хоч як ту науку вивчити. Перестерігати ка
нони форми так сдмо ще не створить мистця, як сутана — 
священика. Erlebniss є лиш там, де багата душа, де.велика

------------- ----
*) Barbey D’Aurevilly — Le Roman Contemporain,
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туга за чимсь... Вона нехибно знайде для свого виразу й 
адекватну гарну форму..

Мікель Анджельо говорив: „малюється мозком, не ру
ками”. А коли ігумен манастиря Деллє Граціє обурювався 
тим, що цілими днями вистоював, не роблячи ніодного по- 
тягнення пензлем, перед своєю „Тайною Вечерою”, він від
повів: „правдиві майстри найінтензивніше творять тоді, 
коли, здається, найменше працюють, бо саме в тім часі шу
кають в душі своїх форм”. Ніяка техніка не зробить того, 
що почато в душі мистця. Ніяка віртуозність не допрова
дить до нічого в руках мистця, який на всі проблеми, що 
криком вриваються крізь вікно, не знайде реакції в завмер
лій душі. Певно, мистець мусить опанувати техніку. Але 
душа мистця, що хоче знайти форму для своїх мрій — а 
тим самим — форму для збірної душі окр'уження, повинна 
бути сильна і велика. Мистець мусить бути — „кимсь”. 
Оправдання твору — не точність його матеріялу, не зверхня 
досконалість форми, як гадають прихильники „чистого”, 
споглядного, позбавленого волевого первня і напняття мис
тецтва, — а .виключно особистість мистця, його зацікав
леність, напруженість його пристрастей, пасіоноване відно
шення до світа і людей, бажання перетопити той світ в вог
ні своєї ідеї, свого творчого Я, сильна ненависть і сильна 
любов. „Об’єктивні” в мистецтві — завше партачі. „Хист не 
зробить ще письменника. За тим хистом мусить ще стояти 
людина” — казав Емерсон. „Портрети, в автентичність яких 
ще вірять, є ті, де модель відграє підрядну ролю, а головну
— індивідуальність мистця”. Кожна мистецька творчість — 
вповні суб’єктивна. „Ніколи ми не. в стані вийти поза себе 
і в творі мистця не може бути нічого такого, чого не було б 
в самім творці”. Мистець, як і критик, мусить бути сторон- 
ничий, суб’єктивний, бо „людина, що дивиться на річ з двох 
боків, звичайно не бачить ніякого. Мистецтво — це при- 
страсть, а в справах мистецтва думка прибирає несвідомо 
барву чуття, є флюїдом, не чимсь конкретно окресленим, є 
залежною від субтельних настроїв”. Мистець „мусить мати 
певні уподобання, а маючи їх, не може бути справедливим
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(об’єктивним). Лише ліцитатор може безсторонно і з рів
ним захопленням трактувати всі мистецькі напрямки”. На
томість мистець — „бере життєві факти, надає їм форміг 
краси і чинить їх джерелом страху або співчуття”, форму
ючи в той спосіб все наше життя. Існує в нас почуття кра
си, культивоване творами мистецтва, а завдяки йому, кож
на людина, „буде у властивій хвилині ганити і ненавидіти- 
зло і захоплюватися добром, втягати його в себе цілою 
своєю душею, заки ще буде в стані зрозуміти їх причину”. 
(Уайльд).

„Чому має рішати точка погляду байдужого, невтраль- 
ного, а не того, хто любить? А може видиво залюбленого 
ясніше ніж літеплого, а може в усіх речах криються якості* 
які відкриває лише захоплений зір? Той, хто любить — ви
разніше бачить свій об’єкт, аніж байдужий”. Тому й відда
ти його може з більшою суґґестивною силою в творі*)...

Характеризуючи Моріяка, пише Л. Доде, що він його- 
за те цінує, за те бачить в його творчості гарне, що той 
„засіває папір не словами, а — зубами дракона”**). Істраті 
пише: „в мене нема ні симпатій, ні антипатій, лише любов 
і ненависть. Простори, які любить моя уява, сам. диявол 
тяжким своїм хвостом виорав їх, а Бог засіяв своїм огнистим 
насінням. Все там зростає буйно, опріч мертвих квітів ва
ших евнуських думок” ***). Евнуські думки... Як це зна
йомо й привично звучить нашому ухові! Чи ж не Куліш кар
тає своїх земляків „тупих скопців, казителів природи”, „се
ред скарбів землі голоту голу” і ліниву? Чи не Тичина (а мо
же хто іншцй) нарікав, що „творці в нас евнухи-кастрати” ? 
Чи не прозивав своїх земляків кастратами Шевченко? Це 
евнуство, цю об’єктивність, цю бездушність, безпристрас
ність, що сталй прокляттям нашої творчости, — то в образі 
l’art pour l’art, то в образі філософії битого пса, то філосо- 
фїі цинізму чи філістерства, втечі перед жахом життя, хо
чуть нам накинути як наукову теорію чи нову естетику. З

*) Ortega у Gasset, ор. cit. ст. 233.
**) Leon Daudet — La Recherche du Beau.
***) Drei Buecher ueber Sovietrussland.
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тим треба скінчити! їх тенденція, тенденція занепаду, роз
ходиться з тою, якої вимагає наш тривожний і вагітний в 
непередбачені події час; час, що вимагає людей гарту, волі 
і вибору... „Тенденція, що панує в наші часи в мистецтві і 
в малярстві — пише англійський критик — виразно інша; 
вона остро мужеська. Молоде покоління уважає несмачною
— ту намащену, припрасовану, надихану спокоєм красу, що 
недавно була ідеалом... Подив молоді звертається до всьо
го, що тверде, непогамоване, нагальне, виразне й чинне... 
А тим, хто думає інакше, кидає англ. критик на потіху: 
„Ніодна доба декадансу не відзначалася надміром мужесь- 
кости. Отже ліпше забагато суворости, аніж забагато со- 
лодкавости” (English Review IX, 1934). Мистецтво це щось 
інше, аніж наука про техніку і форму. Воно дає відповідь 
>— в своїй мові — на вічні загадки буття і долі — на пробле
ми відношення нашого Я до окружаючого світу; до сил над 
нами, до смерти і любови, до сенсу життя. Воно формує і 
повинно формувати думку; не розвідати ЇЇ, не робити з неї 
желятину. .

Не треба нам тої тенденції, що в Росії, де продукується 
письменників серіями, як трактори, де серед одних і других
— застрашаючий відсоток таких, що до нічого не надають
ся. Жадаю не „соціального заказу” чи національного, не 
творів на тему гетьманщини, самостійносте чи соборности. 
Маю на увазі іншу тенденцію — ту, що я назвав тенденцією 
життя, а не смерти. Не Криленки і Муравьови заволоділи 
Великою Україною, а перед ними ще — Пушкіни і Досто- 
євські. Коли ми чинили опір, то його організував Шевчен
ко. Коли опір зламано — то тому, що Шевченко був сам- 
один супроти плеяди Пушкіних і Блоків. Вияловлюючи на
шу творчість доктриною „мистецтво для мистецтва” — ли
ше приготовлюємо грунт для „мистецтва для домашнього 
обіходу”.

Є в світі ковалі слова, які виковують нову душу своїх 
поколінь. Дають їй напрямок, волю, гарт, зміст, мету, ве
ликі взірці, бажання жити й творити, формувати себе і — 
інших. Наші „мистці для мистецтва” — створять хіба ат
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мосферу або цинізму або гасла — „моя хата з краю”, по- 
вертаючися спиною до великих проблем сучасности, або 
апотеозу жалю і нездарства, атмосферу, в якій не зродить
ся ніодин великий твір. Як Шілер — баварців і-прусаків, як 
Данте — п’ємонтців і сицилійців, мусить наша література 
надхнути одною душею: право- і лівобережців, лемків і гу
цулів, волиняків і поліщуків, і інші „народи”, на які тепер 
розбива.ють єдину націю. Мусять повстати і в нас наслідни- 
ки Шевченка. Словом і піснею Руже-де-Ліля надхнути од
ним душевним ідеалом всі „membra disjecta” народу.

Наша доба безладу і страшного змагання ворожих сил, 
вимагає оформлення наших почувань, вимагає того криста
лізаційного осередку-ядра, що довкола нього міг би по
встати новий світ образів замість зруйнованого старого. 
Це ядро мусить притягати. А чи притягне щось невтральне, 
об’єктивне і безвольне? Наша доба вимагає, щоб взяти її 
в карби, в форму, бо все в ній в плиннім стані — вартості 
й напрямки; щоби витиснули на ній нову печать люди твор
чі і люди волі. Люди, які звеличували б все, що підносить, 
розширює життя і його емоції, напружує душевні сили, не 
депримує їх. Люди, які не тільки холодним розсудком, але 
своїм естетичним почуттям відкинули б загибаючий світ 
декадансу і прищепили — як до чогось огидного, бридко
го — погорду до нього. Бо осуд „яке то огидне!” нераз пев
ніше забиває аніж — „яке то недобре!”. Душа оформлена 
думкою — вражлива на контраргументи. Душа оформлена 
засуґґерована образами, їх не вирікається. Декаденти ка
жуть: реальні почування при спогляданні на гарне заважа
ють насолоджуватися твором; хто приходить перед вівтар 
з побожним почуттям, той не зможе подивляти естетичної 
краси його ікон... Навпаки! Лише з побожного, „посторон- 
нього” ніби естетиці, почуття — віруючих людей міг зро
дитися правдивий естетичний подив до гарних творів цер
ковного мистецтва, більше! Лише з душі правдиво віруючих 
могли зродитися і втілитися мрії про Нотр Дам, або про 
Святу Софію Київську, Божественну Комедію. А доказ, що 
з хвилиною, коли ті, нібито „посторонні” почування, вмер
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ли в людськості, від того часу не пишуть ні Божественних 
Комедій, ані здвигають чудових храмів подібних до паризь
кої чи мілянської катедри... Лише поки „тенденційно” були 
настроєні душі творців, поки їх мозки горіли боротьбою і 
проблематикою життя, поки їх палила велика любов і ве
лика ненависть — будували вони ті храми, в яких в середині 
був Бог, а десь назовні на дахах — вигнані чорти, а не нав
паки, як нераз буває тепер... І нині, коли в неоднім храмі 
мистецтва господарюють ганделеси від мистецтва для мис
тецтва, нам кажуть, що ми маємо бути об’єктивними і не 
сміємо вз.яти нагая критики в руку?!

Тенденція? Тенденція звеличування чеснотливого кол- 
хозника чи нагородженої свинарки — ця тенденція не має 
нічого спільного з мистецтвом, бо на місце ліпшого, нераз 
поваленого, ставляє безідейну макулятуру. Але ініїїа тен
денція, напр. та, яка нищила й руйнувала, щоби натомість 
здвигнути чудове своє — хай така тенденція і така віра 
зродяться і в наших мистців. Тоді повстануть і подібні тво
ри. Але не повстануть вони в мертвих душах, без думки, 
без волі, без запалу, без захоплення проблематикою життя!

Мистецтво для мистців! Не для спекулянтів, пляґіято- 
рів, кльовнів і відпустових калік. Для мистців, що йдуть 
кроком в крок з своєю добою — тривожною і гарною! Ці 
мистці вже перегукуються як вартові стійки між собою; їх 
єднає в одно спільність душевного напруження. Мистці, які 
дивляться на життя і на~матерію не риб’ячими очима об’єк
тивних, але очихма візіонера і борця, який кохає долю, доб
ру і злу, як повітря непевний завтра летун, як тигра непев
ний життя ловець, як роз’юшеного бика — людина арени, 
як різьбар глину, або як мислитель душу свого народу, з 
якого прагне вирізьбити націю, вдихнути в неї не евнуську, 
а горду і несмертельну душу. Який виорював би занедбану 
психіку народу не словами, але зубами дракона і засівав 
би її вогнистим насінням Бога, якого чує в собі.

Ця когорта нових мистців, які вже родяться і ділають, 
вона змете труйливі теорії стомлених життям, вона витисне 
печать свого духа на грядучій' твердій добі. Вона видасть
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наших Данте, Кіплінґа, нового Шевченка, Сєнькевіча, Де- 
костера, вона дасть нам нашу Ероіку і Марсельєзу...

Бо не перестану повторяти слова Ніцше: — Питання 
сили чи слабости і одиниці і народу залежить у великій 
мірі від того, до чого вони прикладають поняття краси.. 

Естетика grand styTio, не естетика плебея.
Відчит в березні 1935.
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КРИВЕ ДЗЕРКАЛО НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У Бодлера є чудовий вірш — Les Phares (Морські ліх
тарі). Дефілядою пересуваються перед поетом великі тіні: 
Рубенса, Леонарда да Вінчі, Мікель Анджеля, Ватто, Ґойа, 
Делякруа, Вебера — з їх поривами та екстазами, молитва
ми та богохульством, плачем і викликами. Ці екстази й мо
литви — один величний Те Deum на честь творця, луна з ти
сячі лябіринтів; крик повторений безліччю вартових, гукан
ня ловців, заблуканих в пралісі; це — морські ліхтарі, що 
кличуть нас з далеких маяків; ґвалтовне ридання, що з віку 
у вік виривається з людських грудей, щоб завмерти на по
розі таємничої вічности, якої безнастанно шукається і ні
коли не знаходиться...

Багато було на Заході ловців заблуканих в пралісі. Ба
гато їх було й в літературі, не лиш серед тих, кого називає 
Бодлер; які1 шукали загадки життя, а ненаситне стремління 
людини вирватися з гущавини дочасного — представляли 
в несмертельних типах: в їх мріях і пристрастях, в болях і 
терпіннях, в -упадку і в злеті.,

Ці типи Знані кожному, обзнайомленому бодай побіж
но з світовим письменством. Але, коли ми спитаємо* себе — 
як відбилися в нашій літературі ті стремління? Які типи 
створила вона? Де, на яких маяках мерехтять наші ліхтарі, 
вказуючи путь заблуканим? — не легко буде відповісти.

Помилкою було б твердити, що не було в нас і нема 
тих провідних вогнів. Та на загал •— коли великі типи сві
тової літератури (разом з її проблемами) захотіли б себе 
розглянути в дзеркалі нашого письменства, то побачили б 
часто свою карикатуру. Неначе той неборак, що нагло опи
нився перед видовжуючим або розтягуючим кривим дзер
калом: він не пізнає самого себе, а глядачі заходяться смі
хом.

Таке криве дзеркало є і наше письменство.
Не думаю тут обійняти цілости зачепленої теми. Хочу 

лиш кинути кілька порівнянь і прикладів. Напевно вони ви
кличуть в пам’яті читача багато інших.
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Кому напр. незнана трагічна постать лицаря з Ля Ман- 
чи? Оборонця покривджених, ненависника гнобителів, за
біяки, адоратора Дульчінеї, розмріяного поета шляхетного 
чину, заблуканого в спрозаїченім світі, — хто не знає Дон 
Кіхота?

А як ця постать відбилася в дзеркалі нашого письмен
ства?

Бачимо це в „Дон Кіхоті з Еттенгайму” Я. Ґалана. Що
болить героя Сервантеса? Те, що замість з лицарями, йому 
доводиться битися з вітряками і з шинкарями, а замість 
ворожі груди — проколювати шпадою винні бурдюги. Він 
сповнений жаги чину, шукає небезпеки, напруженої атмо
сфери змагання. І не знаходить того всього в світі, залюд
ненім череватими Санчами та їх віслюками... Звідси трагедія 
лицаря сумного вигляду, трагедія — нехай анахронічного, 
але все ж — героя серед філістрів.

А в чім трагедія українського Дон-Кіхота? В чімсь зо
всім протилежнім. Зроджений серед напруженої атмосфери 
боротьби, він тужить за втечею від неї в тйхий затишок. 
Висунутого долею в перші лави борців з Наполеоном, кня
зя Енґієнського, Дон Кіхота з Еттенгайму, душить мов рибу 
на березі — гостре повітря тих незвичайних часів. Він зовсім 
не хоче тої боротьби, якої шукає лицар Сервантеса. Розпе
чене повітря бонапартівської Франції приголомшує його 
ніжну вдачу. Він, рояліст, терпить не так через те, що не 
може скинути з трону ненависного узурпатора, як через те, 
що взагалі мусить братися до цієї справи; через те, що в 
світі панує жорстоке право війни, огидне його перечуле- 
ному серцю. Для еспанського лицаря замало було в світі 
зла, яке так прагнув поборювати, для нашого — забагато, 
щоб можна було втекти від нього.

Такі, як цей Енґієнський князь, й^інші Дон Кіхоти ук
раїнської „драми”. Сумують вони, що в життю треба бути 
„вовком” ; летять думкою до „оливкових гаїв”, питаються 
-— „чого це в світі стільки крови ллється” ?, та філософують 
па тему: „Та навіщо ж ми родимося? Хіба, щоб померти?” 
Так мало вабить їх поезія життєвих змагань.
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Є тут принци крови, старі вояки революції, якобінці, 
а виглядають всі мов знеохочені життям кандидати на са
могубців. І автор нас хоче переконати, що це головний штаб 
монархічної- еміграції, яка видала таких типів, як Жорж Ка- 
дудаль, яка завзялася повалити корсиканця в Парижі! Гор
тензія Богарне, мати Наполеона III, цікава й смілива жінка, 
представлена в українській „драмі” солодко-безпорадною, 
рідною Марусею Сам же ж князь не тільки жити, а й вмерти 
не вміє. Хто 4HTaBJ з якою глумливою ноншалянцією клали 
свої голови під гільйотину французькі аристократи доби 
терору, той ніколи не повірить, що князь Енгієнський Ґа- 
лана, який при арешті „ховає обличчя в долоні”, — що він 
француз революційної епохи, а не український інтелігент 
часів Квітки-Основ’яненка.

, „Нехай тут на землі — міркує князь — панує ще мер
зота та насильство, а прецінь вже родяться Дон Кіхоти... 
Малі та слабенькі і... може смішні, (бо люди сміються... із 
слабого). Та з літами почне зростати їх кількість” (кількість 
„слабеньких”) і на землі залунає „пісня перемоги люди
ни” (?). Очевидно, отої слабенької... Кількість слабих, як 
антидот на якість сильних, — чи є в цій карикатурі щось з 
незабутнього образу еспанської і світової літератури?

Правда, що герой Сервантеса порушується в нереаль
ному, оманному світі, але він сам — з глини борців і героїв 
зліплений. Він може наосліп, з нерозуму пролляти кілька 
бочівок червоного вина замість крови, але вірить, що це 
кров ворогів і не нарікає, що світ повний вовків. Дон Кіхот 
український — неврастенік, а щодо своїх ідеалів сумовита 
копія Санча Панса. Останній бо теж зачисляв себе до „сла
беньких”, теж шукав спокою на самітнім острові. В тиші 
кабінету снив Дон Кіхот Сервантеса про бурхливе лицар
ське життя. Дон Кіхот з Еттенгайму — серед дії, якої є осе
редком, мріє про .затишний кабінет. Один —' герой серед 
філістрів, другий — філістер серед героїв... Український ав
тор вибрав собі на гер~оя не того, хто сам, по волі, йде на 
змаг, лише того, кого тягнуть проти волі на Голгофу. Ге
рой Сервантеса не знав, що то є сумнів. Герой Галана не
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знає, що то .є певність: — серед безнастанної рефлексії йо
го пригноблює його завдання. В еспанця — лицарська по
горда до утилітаризму, погоня за оманами, бажання проти
ставитися. цілому світові, може трохи смішний ідеалізм, 
але це та смішність, про яку говориться, що лише один крок 
відділяє її від величного... В українця інакше: життєві стра
хіття йому не правила гри (як для його прототипу), лише
— кінець світу. Один хоче покорити світ активною силою 
своєї відваги, другий пасивним опором, масовою продук
цією виродів (кількістю „маленьких” і „слабеньких” Дон 
Кіхотів). Це „герой” позбавлений всіх прикмет героїзму, 
бездраматична драма.

Як зауважив один з наших знаних авторів в критиці на 
цю драму (ч. 284, 1928 р. „Діло”), трагедія українського 
Дон Кіхота полягає в тому, що „історія велить йому бути 
героєм”, а він не може забути, що він людина... Чисто наше 
рідне протиставлення героя — людині!... Його драма „ве
лике питання, пощо ллється стільки живої крови?” Можли
во, що це питання велике, але певно, що його ніколи не став
ляли собі великі постаті західньої літератури, чи життя — 
ні Дон Кіхот .Сервантеса, ні Макбет, ні Цезар. їх проблема
тика була складніша і цікавіша.

Мала західня література і модерних Дон Кіхотів, мар
кіза Лянтенака („Рік 1793” В. Гюґо), шеваліє де-Туша (по
вість Барбей д’Оревільї) та ін. Це персонажі добрі, чи злі, 
але завжди цікаві. їх відповідники в нас — шляхетні до 
млости, але нудні й не інтересні.

Ось другий аспект людської драми: конфлікт героя з 
чужинцями. Ось Самсон. Всі його знаємо з 1-ої книги „Суд
дів” (XIII-XVI). Завзятий войовник. Бере за жінку філістим- 
ку. Спершу одну, потім Далілю. Але не заступають вони йо
му його ідеї. Зраджує Далілі таємницю своєї сили, але не 
з надмірного кохання, лиш — як стоїть в Біблії — тому, щоб 
відчепитися від неї, бо докучала йому. Не забував біблій
ний герой, що є Назареєм, помазанником Божим, що су
проти свого Бога має первіші обов’язки.

А як ця постать відбивається в нашім літературнім дзер
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калі? Ось маємо українського Самсона (Дм. Николишин, — 
Самсон, Коломия 1928, „Дружність"), і є він зовсім інший! 
Кохання в нього на першім лляні. Побачивши Далілю, від
разу залюблюеться в ній: „Я біля тебе, соронська квітко, і 
віддаю себе у твою владу. Немає в мене сили, єсть тільки 
кохання... Приказуй мені, я все зроблю! За твій усміх при
вітний цілую твої ноги біленькі” (стор. 46). Мова і менталь
ність, які дуже різняться від мови і психіки біблійного ге
роя. Це скорше Андрій Бульбенко', лише що Гоголь не ро
бив би зі свого чулого аманта Назарея.

Біблійний Самсон сам просить відвести його до храму 
філістимського, щоб під його звалищами поховати себе і 
ворогів. Український Самсон, вірний своїй пасивній вдачі, 
сам не впадає на таку думку. Філістимці хочуть виставити 
його на глум в храмі, і аж тоді родиться в нього думка, не 
знати — помсти, чи самогубства (стор. 110). Так драма На
зарея перемінюється в драму зрадженого коханця. Без біб- 
-лійної проблематики, без біблійного трагізму.

Подібно змінено постать Далілі і Самсонових ворогів. 
"За гроші, стоїть в Біблії, зрадила Даліля Самсона, з намови 
земляків — філістимців. Може, а може й ні (Леся Українка 
напр. приписує їй патріотичні мотиви). В кожнім разі жін- 
ца, що відважується на двобій з Самсоном (незалежно від 
мотивів) — мусить бути небуденна жінка! Це ж типовий 
„вамп”, як кажуть тепер, „демонічна жінка”, як говорили 
в минулому віці. І такою виглядає вона не лише з скупих, 
хой повних експресії рядків біблійного оповідання, але й 
на образах Рембрандта і Ван Дейка, в творах Ібанеза. Але 
•не в нас.

У вступі до українського Самсона пише український 
критик: „Тут Даліля не біблійна хитра, підступна жінка — 
перелюбниця... Це молода, палка дівчина, що тужить за 
красою... закохана в силі Самсона”. Лише „філістимський 
співець топче її незрадливе кохання і пускає в безвість сто
літь про неї славу хитрої, підступної і зрадливої перелюб
ниці”. Що Даліля обтяла Самсонові волосся, щоб позбавити 
-сили ворога свого племени, — це автор уважає за наклеп.
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Засильні і заскомпліковані це для нього почування. В .укра
їнської Далілі все простіше. Вона просто хотіла „причару
вати” до себе свого Самсона його „спаленими кучерями”, 
щоб ще її міцніше кохав. Тай вже! Ось чому обтяла вона 
тії кучері, а не через що інше. Що з того вийде халепа для 
її коханого, вона й не знала.

Типова українська „драма”, де попадається в драматич
не становище проти волі „героя” (героїні), нехотячи, як 
миша в лапку. Замість свідомої свого трагізму постаті — 
необачна кізка, що з пустоти ніжки собі поломила. Замість 
блискучої мети, як в біблійної Далілі, — наша рідна Мару* 
ся, що чаром-зіллям Гриця до себе приворожує. Порівнюю
чи з героїнею з .,Книги Суддів”, — постать „гуманіша,людя
ніша і чистіша”... Але й — дрібніша, нецікавіша, без глиб
шого трагізму. Подібно, як в „Дон Кіхоті” Ґалана, і тут 
„людина” протиставляееься „героєві”. В обох випадках „ге
рої” протестують, що їх історія .(в Ґалана), або легенда (в 
Николишина), вирвала з круга їх особистих інтересів і дріб
них пристрастей на широку воду великих подій. Галан — 
негативні постаті обдаровує своєю симпатією. Те саме в дра
мі „Самсон”, а дружинників Анхуза, які зловили Самсона 
(і тим прислужилися своїй землі), ганить автор за те, що* 
„напали зрадою” на свого противника.

А ось український Антей. (М, Чернявського в „Черв. 
Шляху” ч. І 1928). Антей — на смертному ложу. Але коло 
нього кам’яна Соломія, не Оксана, що є символом Ґеї. Бать
ко Ґеї-Оксани бідкається над ліжком конаючого: „Ой, до
ню моя, доню! Не судилось, щоб ти трітютно-пестлива, щи- 
ро-чутлйва, ластівонько моя... стала при ліжку Антея нашо
го в його останній час. Коли б ти була при йому, ти була б 
тією землею, з якої він чудодійно набирав би сил до життя.... 
Оксано..., дитинко моя любая, зозуленько безпорадная... 
Антей... був би живий... Твоя теплота духова загоїла б усі 
його рани!...”

Знана є легенда Антея, сина Ґеї-землі, з якої він черпав 
свої сили до борні. Але, чи ви пізнаєте велику елінську ма- 
ти-сиру землю — в оцій „тепленькій” Оксані „Червоного*
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Шляху” ? Чи пізнаєте забіяцьку Ґею, що підняла меч на 
свого сина-мужа Урана? Що породила Титанів, Циклопів, 
Гігантів, Еріній? Чи пізнаєте її в отій „тріпотно-пестливій, 
щиро чутливій ластівонці” М. Чернявського? І чи могла 
привести, на світ і викохати Антея, завзятого войовника — 
оця „зозуленька .безпорадна” ? Або надхнути його „чудо
дійною силою” ? Смакувати в оцій Ґеї може хіба людина з 
зіпсутим смаком. Мені оця „Ґея” смакує як склянка чаю, 
де замість двох, кинуто десять кусників цукру. До античної 
Ґеї вона подібна так, як до біблійної українська Даділя, 
або до еспанського — український Дон Кіхот.

В кривому дзеркалі!
До непізнання відбився в тім дзеркалі і тип надлюдини 

Ніцше. В Ніцше він — надлюдина, у Винниченка напр. — 
підлюдина. Ніцше проповідує любов до дальних, Вин- 
ниченко любов до ближніх, до самого себе, до свого тіла 
і до його розперезаних інстинктів насамперед. В автора 
„Заратустри” — це blonde Bestie, в автора „Щаблів життя”
— це „вільна скотина”. Ніцшівський тип в західній літера
турі — це Ґлян з „Пана”, в нашій — Мирон з „Щаблів жит
тя”. Там — брутальний, веселий і страшний грач. Тут — 
глупо-цинічний і розпустно-похітливий балакун.

Трохи інші, але теж скривлені „надлюди” О, Кобилян- 
ської. Ніцшеанцями є герої Кобилянської тільки для того, 
хто не знає або Кобилянської, або Ніцше. Легенду про 
„ніцшеанство” О. Кобилянської добре розбиває JI. Луців 
(О. Кобгілянська і Ф. Ніцше ЛНВ 1928 т. І і II).

Коли підійдемо до одного з архитворів нашої літера
тури, до „Мойсея” Франка, то і в нім не знайдемо чистого 
дзеркала для тої постаті. Очевидно з більшим розмахом і 
з величезним хистом, але впав тут автор в ту саму помил
ку, в яку впали — в інших сюжетах — „менші боги” нашого 
письменства. Взято світовий сюжет, взято зміст легенди, 
до якої не міг допасуватися наш погідно-супокійний тем
перамент- Твір утратив на цілостності у вічній борні чужо
го, запозиченого змісту з іншим трактуванням* автора.

його пророк виказує риси, які — на тлі біблійного ото
чення — виглядають анахронізмом. Чужий пророкові сум
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нів українського Мойсея — нащо він звабив свій народ фан
тастичним маривом ідеалу? Чи не ліпше було б лишити жи
дів у Єгипті?

Франків Мойсей — роздумує, чи є взагалі на світі той 
Бог? Чи це не фантом гарячкової уяви? Він питає себе, чи 
варта ;— „строїть пляни не в міру до сил” ? Чи не зажартує 
з тих божевільних пророчих плянів — раціоналістична „ло
гіка фактів” ? Чи варта йти за таким Богом, що наказує під
няти меч на „приятелів і братів”, хоч би й Богові немилих? 
Чи варта шкурка за виправку, і чи не злочин губити в пус
тельній мандрівці тисячі люду в ім’я непевної фантасмаго
рії? В Біблії пророк^ людина віри, тут — раціоналіст.

Цікаво м. і. прирівняти нашого раціоналіста — до анг
лійського раціоналіста, Бернарда Шова, який опрацював 
ту саму тему в драмі „Свята Іванна” (Saint Joan), яка теж 
була Божим пророком і провідником свого народу, що ви
зволила його від єгипетської тиранії Великої Британії; що 
була Мойсеєм Франції.

Раціоналіст Шов, очевидно, не вірить, щоб голоси, які 
чула Жанна Д’Арк, були голосами Бога. Але він вірить, що 
Жанна в них вірила. Подібної віри щодо свого Мойсея — 
не має Франко. Не вірить Шов і в чудо, але вірить в його 
існування для віруючих, його Свята Іванна ні хвилини не 
сумнівається у великій своїй місії — врятувати свій народ. 
Мойсей Франка — сумнівається в своєму післанництві. По
грози кількох дурноватих хлополапів, Датана й Авірона — 
зм’ягчують серце Франкового Мойсея, будять в його душі 
сумнів навіть в самім існуванні Єгови. Жанні Шова — не ви
дерти сумніву навіть на кострищі. Ніяка „логіка фактів” не 
переконає її, що вона не має рації. Мойсей в спідниці вийшов 
більшим мужчиною з-під пера >брітанця, ніж Мойсей муж
чина з-під пера українця.

Подібно опрацював Жанну д’Арк і Дельтейль. його 
пророчиця „ніколи-нівчім не сумнівається”. Мойсей Франка 
лякався „логіки фактів”. Жанна Дельтейля каже, що краще 
від логіки фактів є „маленьке зерно безумства” (стор. 62). 
Вона не має „нудкого серця” (fade coeur), що б’ється, на 
жаль, в грудях українських прометеїв.

266



Ось знов постать Дон Жуана. На думку Стендаля, Дон 
ЗКуан не знав ніколи насолоди, солодких мрій, або оман 
розніженого серця. Він просто тішився, що скорює собі чу
жу волю... Такий цей тип в західній літературі, в І'амсуна 
(„Пан”), в Монтерляна (Le Sońge). Француз Д’Оревільї 
уявляє собі Дон Жуана наче „того люципера, що любить 
душі ще більш, ніж тіла”. Це надає тій постаті демонічної 
принади. Для українця Винниченка („Щаблі Життя”, „Со
няшна Машина” і пр.) Дон Жуан—  це розентузіязмований 
павіян. Інший демонізм йому недоступний.

Карикатурою є наші Прометеї! В старогрецькім міті, 
або в Есхіля, Прометей передусім ворохобник, бунтар, що 
піднявся на свого пана. Прометей належав до Титанів. А 
Титани — це були дикі неокресані сили, невизнаючі над со
бою ніякого права, що йшли за голосом власних забаганок 
(утроба, яку прилітав роздзьобувати Прометеєві орел — 
була в греків символом пристрасти). До зухвалого вчинку 
жене його свавільна вдача, а гордість не позволяє скаржи
тися навіть прикутому до скелі.

Такими були Прометеї західньої літератури. Має щось 
з  тої пихи Прометей Ґете, що проти волі свого пана хоче

„Zu geniessen und zu freuen sich 
Und dein ńicht zu achten!”

Має щось з того Прометея Макбет, Валєнштайн, Брут, Ма
рія Стюарт. Кожного з них, як „морського вовка” Джека 
Лондона ;— „опанувала така невгамонна лють (на долю, на 
перешкоди), що не залишала часу на сум”. Іншими слова
ми, така жага здійснити свою мрію, що геть щезали перед 
ними взгляди на свій біль і своїх ближніх. Щоб лиш видер
ти вогонь з рук заздрих олімпійців.

І саме того моменту немає в українського Прометея. 
Навпаки, його „опановує такий невтішний сум, що не зали
шив часу на гнів”. Наш Прометей — ніжний лірик: „На стрім
частих скелях, де орли та хмари, гей там розцвітали грози”, 
що тримав їх в своїй твердій десниці Зевес громовержець. 
Вирвати їх? Завелике зухвальство! Тичинові Прометеї за
мість того просять:
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Із долин до неба 
Простяглися руки:
О, позичте грози,
Зливної блакиті!
Враз
Вниз
Впали краплі крови.

І ця кров умлівіч зміняє нашого Прометея в Лірика. По
рив щезає, лишається сум і рідний філософський рефрен. — 
І нащо світ такий жорстокий?

Звучить цей рефрен і в Олесевім вигнанцю Прометен> 
(„Вільне Козацтво” 1927 ч. 22):

Закопаний в землю лежу я тут роки,
Тут тліє мій мозок і серце моє,

в тій труні, що до неї прикутий й він, мов Прометей до ске
лі. „Устати б, розперти, розбити труну” ? Коли ні:

Не можу!.Не хочу! О любі, о милі,
Не можу вернути в свою сторону! ^

Ось так звучить г<5лос, хоч і закутого, але титана в укра
їнській інтерпретації. І ця інтерпретація не передвоєнна, а
найновіша.

Також свіжою є й інтерпретація Вал. Поліщука, цього 
типового „просвітянина” з маскою революціонера („Жит
тя і Революція” 1927 ч. II). Вже сама назва чого варта — 
„Муки Прометея” ! Крім „мук”, нічого він в тій постаті не 
бачив. „Я тілом ізнеміг і дух мій знемагає”, скаржиться ук
раїнський Прометей, який, деінде, є якраз символом непо
кірного духа! „Утома й страждання над міру”, — ось над 
чим бідкається Титан, і дуже тішиться, коли до нього при
ходить його „любка Азія”. З криком: „Чудова люба, при
горни мене”, кидається недойшлий герой в жіночі обійми. 
Налякана дитина, що з криком хапається маминої спідниці,
— такий тип велетня-богоборця дає нам комуністичний ре
волюціонер.

Прототипом оцих наших Прометеїів був мабуть неза
бутній Прометей С. Воробкевича (Руське Письмество, Тво
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ри С. Воробкевича т\ І, стор. 65). І його, мов Прометея, дзьо
бає „той птах” навісний, але не збирає хвилею його гнів, 
не заслонює його смутку. Біль шарпає серце, та не будить 
протесту. Замість нього — лиш „думки жалібненькі і пісні 
рідненькі” та „сльози гарячі, дрібненькі із муки гіркої під 
небо злітають”...

З тим жалібненьким-рідненьким Прометеєм сміло мо
жуть йти в парі наша „тріпотно-пестлива” Ґея, заплаканий 
Дон Кіхот, або перечулений Самсон.

Байронів Прометей знає лише „німе терпіння” (на ін
ше не позволяє йому його гордість) і погрозу: найбільше 
боїться він, щоб не почуло небо його стогону, бо це знак 
слабости. Український „Прометей” — реве, стогне, квилить 
і заводить немов десяток лірників на відпусті.

І навіть в тих наших авторів, що глибше уняли постать 
кавказького в’язня, „злочин” його полягає в тому, що хо
тів • полегшити долю покривджених (їх тілесні недомаган
ня). Натомість в англійця — цей „злочин” в тому, що він 
навчив людей „черпати свою силу у власній душі”, пізнати 
„божественну сторону” людської природи; що він „насмі
лився ставити чоло” Зевесові і — „вмираючи, перемогти” 
його.

Поминаючи Прометея Шевченка („Кавказ” ), який „смі
ється” над Зевсом, чи Лесі Українки („Іфіґенія в Тавріді”), 
в якої Прометеїв вогонь „висушує сльози” дівчини, яка йде 
його слідами, — майже всі наші Прометеї карикатура на 
на цю велику постать...

Перенесеною на соціяльний грунт, стрічаємо ідею про
метеїзму в „Соняшній машині” Винниченка. І знов в тій са
мім стилю! Волі і незалежности не можна подарувати наро
дам, чи клясам. Якщо вони самі не вирвуть собі волі і неза
лежности, то тих великих скарбів вони ніколи не посідати
муть. А коли їм ці скарби заофірує якийсь доброчинець, то 
вони незуміють їх використати і залишаться рабами. До тих 
рабів і належать Винниченкові Прометеї, або Інараки, як 
він їх називає, борці за „новий лад” для упосліджених. Як 
в тих віршах Тичини, вони хочуть дістати волю в подарун
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ку, від винахідника чудодійної соняшної машини, яка без 
труду, праці і змагань — всіх відразу вчинить щасливими. 
Ось де соціяльний ідеал українського Прометея! Не дурно- 
ж сам автор характеризує своїх Інараків як людей „з добри
ми надіями і з слабими нервами”.

їх ідеал нового ладу — це „лежати... десь у височезних 
горах і дивитися в небо”, або в „тихшій затишній хатині” ; 
а їх ідеал щастя — це „кинути вороже напруження” б о р т  
і жити „без крови, без боїв, без великих встрясень”. Аби 
лиш туркотіла собі та соняшна машина, яка для всіх роби
ла б, яку для всіх хтось винайшов.

Або взяти й постать Агасфера, Вічного Жида. Опрацю
вав цей сюжех в нашім письменстві Олекса Єтороженко в 
„Марку Проклятім”, і очевидно зукраїнізував його. Належу 
до адораторів Стороженка. Люблю його поему з її такою 
свіжою для степовика інтродукцією, з її подекуди міцними 
драматичними моментами. Але й ця українізація того світо
вого сюжету скінчилася його — сімпліфікаціею... Є різні 
версії Агасферової легенди. Одні засуджують його на до
вічне блукання за те, що позволив собі штуркнути Христа,. 
провадженого на Голгофу; другі — за те, що відмовив йо
му перепочинку в своїй домівці. Але всі проклинають у 
„Вічнім Жиді”, того, хто згрішив проти Бога. Стороженків 
Марко, натомість, тиняється до кінця світу за те, що зарі
зав своїх коханок і мати, за помсту особистої кривди. Мар
ко — це „ледар завзятий” народніх переказів, а його про
вина позбавлена філософічної глибини. Агасфер за гріх 
проти Христа — чекатиме його другого пришествія: заохо
чуваний Агасфером йти хутчій на місце страти, легендарний 
Христос відповів — „Я піду, але ти чекатимеш тут, аж я вер
ну”. Доля Вічного Жида зв’язана трагічним ланцюгом з од
ним з найяркіших переказів людства, з легендою христи
янства, кара Агасфера співмірна з провиною. Але нема цієї 
співмірности в Марка Проклятого. Як і в згаданих інших 
типах нашої літератури, чужа нашому темпераментові ідея, 
механічно прищеплювалася на несприятливий малоросій
ський грунт, де з неї виходило зовсім щось інше. Замість
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„Вічного Жида”, символу вічної неприкаяности жидівської 
раси, її трагічного конфлікту з християнством, ■— конфлік
ту двох ідей, маємо „Вічного Хохла”, з його хаотично-не-' 
умотивованою трагедією „ледаря завзятого”.

Коли перейдемо до наших історичних, але зінтернаціо- 
налізованих типів, побачимо те саме. Напр. Мазепа. Дещо 
присвячено цьому типові і в нашій літературі. Але коли по
рівняємо те все з яскравими легендами Байрона, чи В. Гю- 
ґо, то блідими вийдуть наші сильветки тої постаті, нереаль
ними, виідеалізованими, ніби без крови і м’яса. Поемі Со
сюри „Мазепа”, позбавленій глибшої ідейности, далеко до 
тих взірців.

Цікаво, як переломлюється в психіці українського де
кадансу легенда козацтва та її типи. От напр. взірцевий під 
тим оглядом Сірко Черкасенка („Про що тирса шелестіла”). 
Очевидно, не знайде в нім читач проблематики Валєнштай- 
на, або Коріоляна. Проблематика „Сірка” — типово україн
ська, та сама, що і в князю Енґієнськім Ґалана. Це „бороть
ба двох первнів — звірячого і духового”, при чім оба ро
зуміються чисто по українськи: „звірячість” — те все, що 
сполучене з насильством і проливом крови, хоч би навіть 
за рідний край (стор. 38, 41, 49, вид. „Чайки”), „духовість”
— це стремління до „святого, й тихого спокою”, це „незлоб
не серце”, бажання „обняти... всіх людей, і ворогів, і дру
зів” (стор. 49, 84). Бажання слави, непосидючість лицарсь
ка, її цілі, — все, чим робить нам привабливим Рільке сво
го Карла XII, Кіплікґ своїх героїв, Гюґо свого Мазепу, — 
все те для'євнуха „Сірка” „омана для дурноголових” (85), 
нарушення закону любови до (татарських) ближніх. Най
вища мораль Черкасенкового січовика, як в Дон Кіхота Ґа
лана, або Винниченкових Інараків, чекати тої години, коли- 
то „запанує згода й спокій, не буде ворога, а будуть всі бра
тами” (101).

Хто знає нашу історію, той признає, що такий Сірко — 
це карикатура історичного-. Загляньте лиш хоч би в корес
понденцію Сірка, напр. в його лист до хана кримського з 
приводу пограничних непорозумінь (Н. Маркевич кторія
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Малоросії, Москва 1842 т. III стор. 123 і слід.). Зовсім інше 
обличчя глядить на нас звідси. Він ганьбить хана за нічний 
напад на сонних січовиків; за те, що „не покавалерськи” по
ступив з ними; згадує, як мусіли козаки „по рицарськи” від
дати татарам „вет за вет” за зневагу; з іроцією випоминає 
ханові, що не зустрів козаків в Криму як „гостей і добрих ка
валерів”, перепрошуючи ханську мосць за „турботи”, спри
чинені їй „гостиною нашою”, але зазначуючи, що здавна 
українці „за недишкреції недишкреціями платити обикли”, 
бо те наказує їм „немерцающая слава козацькая” і несмер
тельні діла „хвалейних предків наших”...

Якою свіжою, людською, тріскаючою силою, гумором 
і радістю життя, — видається мова історичного Сірка в по
рівнянні з мовою гістеричного Сірка нашої літератури!

Так. як свіжішими і цікавішими є козаки Меріме чи 
Дерулєда в порівнянні з нашими в літературі.

Прошу прочитати ці рядки:
І блискавки орлів майнуть понад границі —

І наїдяться тіл і крови ся нап’ють.
І крила на спочин звитяжницький складуть,
Коли гнобителів почувши смертний подих, 
Надхненно прогремить ясна сурма свободи.

Не скорше.*. Це з „Пана Тадеуша” М-іцкевича, рік 1812 
(пер. М. Рильського). А чи подібні мотиви (ціла життєва фі
лософія!) знайдете в автора Сірка чи Дон Кіхота? Хоч тема 
цього уривка з „Тадеуша” менше більше та сама, що в Сір
ка чи Дон Кіхота — виправа проти ворогів.

Цікаво, що навіть наші власні динамічні сюжети, без
барвні в руках українців, стають в руках європейця — архи- 
творами, повними темпераменту і глибокого змислу. Як 
наші літературні сюжети в Меріме, Байрона, Гюґо, Рільке, 
,в європейській музцці (Ф. Ліст). Небезпечний знак для на* 
шої інтелігенції!

Певно, що є в нашій літературі виїмки, які інакше трак
тують згадані теми і типи. Маемб іншого (як звичайно) 
Дон Жуана Лесі Українки, або Дон Жуаників Черемшини,
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маємо навіть того самого Черкасенка іншого Прометея, ма
ємо непокірних стоїків Стефаника, нарешті маємо — недо- 
ціненого досі — Шевченка, якого ,,вічні хохли” й тепер об
краюють під свою мірку. Але це виїмки, нехтовані публі
кою, а загальний тон — інший; той власне, який можна пі
знати з наведених тут прикладів. Бо хоч і є вони Stichpro- 
ben, але в високій мірі характеристичні не лиш в нашім пись
менстві, але й в журналістиці, політиці, цілім нашім способі 
думання.

Автори можуть застерегтгіся(м. і. так і робить автор 
„Про що тирса”), що вони не обов’язані триматися певного 
взору в інтерпретації своїх типів, або історії. Типи світової 
літератури беруться, мовляв, авторами тільки як „живі сим
воли до втілення певних ідей”, ,,епоха й історичні події... 
лише тло, на якому оживають... власні образи” поета. Пев
но, але не до всякого тла пасують „власні образи” поета. 
Виводити н^ тлі революційної Франції — енґієнського нев
растеніка, а за символ пацифіста XX віку брати січового 
отамана, — смішна й недопустима річ.

Коли Фауст звіряється Духові, якого викликар, що так 
близьким і рідним чується йому, той гордо відповідає: 

,,Du gleichst dem  Geist, den du begreiifst,
Nicht mir!”
(Подібний ти до духа, якого ти збагнені, а не до мене!).

Такі слова могли б промовити великі типи світової лі
тератури до тих, що перелицювали їх на малоросійське: 
комуністи (Ґалан, Поліщук), соціялісти (Винниченко), на
родовець (Воробкевич) та інші, всі вони подібні до свого 
„духа”, що живе в них вигодований рабством. Не до того, 
якого силкуються викликати...

Слова без змісту мало помагають, бо — „що слова? 
Слова — полова”, потрібний „дух в одежі слова!” А духа 
того брак, а без нього, хоч лишаються голосні теми і тра
гічні сюжети, але в убогій „жалібненько-рідненькій” укра
їнській перерібці. Криве дзеркало лишається кривим.' Орга
нічний динамізм душі не дасться заступити нахапаною ди
намікою фраз і неперетравленою динамікою сюжету. „Про
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світяни” лишаються „просвітянами”, що замість „неньки** 
України” співають про „неньку-революцію” (дослівно — 
в одного наддніпрянського поета!).

Schmerz der Kreatur це Є „ляйтмотив” української лі
тератури, який сильно бренить з приводу кожної життє
вої халепи. Не порив до чогось, не конфлікт двох воль, 
творця з матерією, енергії з інерцією, мрії з дійсністю, лише 
біль, жаль і наріканйя на жахливий світ.

Цей звірячий біль є джерелом і нашої „гуманности”, 
яка каже проливати сльози над гибеллю не лиш своїх, але 
й чужих. Брут Шекспіра не ллє стільки сліз над своїм при
ятелем Цезарем, як українські персонажі над своїми воро
гами.

І не тому, каже Брут, „щоб Цезаря любив я менше, ли
ше тому, що Рим любив я більше” ! В нас над всяким „Ри
мом” переважає гуманність. Тілесне над ідеєю.

Який трагізм ми не взяли б, чи то стихійний, соціяль- 
ний, сексуальний, трагізм життєвої полярности, противен
ства добра і зла, — завжди український автор підкреслить 
одну його найпримітивнішу сторону. Не момент змагання, 
бунту, самоперемоги, стремління.

Щоб досягти своєї мети, всі типи, згадані вгорі, по
винні б розтоптати „рідне й знайоме”, розтоптати сучасне 
в ім’я „невідомого” і „фантастичного”. Зробити ж це — 
заважає нашим авторам їх специфічно декадентська муд
рість життя, яку вкладають в кожний свій літературний тип. 
Гріха допускається в них той, хто в ім’я того „фантастично
го” — завеликого гарту вимагає від людини, хто спричинює 
фізичний біль ближнім. Добро натомість творить той, хто 
в ім’я шануючої цей біль „гуманности” звиває хоруговку з 
прекрасними, але далеким'и цілями і спускається на дно без
силого мрійництва про те, як то зникне „злоба” і „земний 
бруд”, „мерзота і насильство”, та „ворожнеча”, коли „сум
но-безсилими слізоньками” виплачеться рай на землі.

Перечулений ліризм — переважаюча прикмета наших 
літературних типів і,'очевидно, їх авторів, які завжди під
креслюють креатурне в людині, не ті стремління, які відріз
няють її від худоби і виносять вгору.
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Наші герої — страшенно шляхетні. Даліля не мстива 
зрадниця, але ніжна голубка; січовик — чеснотливий філо
соф. А дальше — санаторійний Дон Кіхот, ніжний коханець 
Самсон, чула Ґея, добродушний Антей, сльозоточивий Про
метей. Навіть пам’ять ]УЙзепи стараються деякі коментато
ри „зморалізувати”. І чомусь, оті герої з їх чеснотами, роб
лять вражіння не живих.людей, а порушуваних тіней в дво- 
виміровім світг... Чомусь вічними постатями літератури ли
шаються не наші чеснотливці, а Валєнштайн; Макбет і Ко- 
ріолян.

Філософія наших літературних типів — філософія упа- 
дочна. Вони лиш мріють, коли зникне насильство і насиль
ники, переродившися в ягнят, коли на світі запанує слабий. 
Вони органічно не зносять гострого повітря суперечности 
і ворожнечі. Це філософія життя з витягнутим з нього жа
лом, гарфа з пірваною струною, інфантильний світ, рум’я
нець сухітника.

Всі вони проклинають с^іт боротьби, світ „вовків” (Ґа- 
лан), „звірячий світ” (Тичина), світ „напруження” і „вели
ких стрясень” (Винниченко), світ поривів в гору (автори 
„Прометеїв”), де нема „згоди і супокою” (Черкасенко); всі 
мріють про „фіялкові гаї”, рай для „слабих”, ставляючи 
відпочинок вище справедливости. Нізащо інше називали 
своїх земляків: Шевченко — „свинопасами”, Франко і Леся 
Українками — „каліками” і „паралітиками”, або просто 
„голотою”, як Куліш.

І нехай би ця „голота” обмежилася квилінням! Ні, вона 
(„слабі” Ґалана) стає в позу, вона укладає скалю мораль
них вартостей, вона відсуджує від чести сильних і прикмети 
характеру, гідні найвищої пошани! Вона силкується пере
конати, що барвний світ героїв, завойовників, хрестоносців, 
що несуть свою віру, — це світ виродів; що лише „тріпотно- 
пестливі” крілики їх творів (як намножаться) врятують 
„людину” і ,,людськість” ! Цікаво, що в тім відношенні нічо
го не помогла революція, нічого не поміг Шевченко. Є, як 
було!

Людина мусить виробити собі власне чуттєве відношен
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ня до окруження, мусить чогось хотіти, щось поборювати, 
в щось вірити, щось кохати і щось ненавидіти, щось похва
ляти і щось осуджувати. І то гаряче і пристрасно, щоб бу
ло видно, що це „щось” палить їй мозок і серце. Так, як 
бачимо це в Шекспіра, Софокля, Гете, Расіна... Криве дзер
кало нашої літератури відбиває лише частину емоцій, і то 
найпримітивнішу. Одні — звужені і сплоіцені до непізнан
ня, другі — поширені до неприродних розмірів. В Дон Кі- 
хоті лякаємося ми бандита і вояка, в Прометею — злодія, 
в Макбеті — узурпатора, в Мойсею — фантаста, ще й до 
того — антидемократа, що вириває нас від рідних корів та 
ягнят е небезпечну мандрівку. А в усіх — боїмося того не
спокійного) духа, що ‘порушує нашу привичну сієсту, нашу 
оспалу душу і порослі мохом серця. Тому" наша література 
обезмужнює ці типи, прикроюючи їх до свого смаку, роб
лячи з них замість здорових людей — анеміків. Так Дон 
Кіхот перемінюється в Панса, ворохобник — в філістра, 
пророк — в неврастеніка, догматик — в еклектика. Цілий 
активістично-драматичний світогляд заступається пасивно 
ліричним наставленням „вічного хохла”.

Наші мов Олександра Діоген в бочці, женуть від себе 
навіть тінь великого; бо велике вимагає жертв, бо велике 
заступає сонце, бо без сонця нитимуть ревматичні члени 
їх  тіла, бо велике кличе з бочки на ширший світ. Деінде 
Дон Кіхот терпить від того, що в світі не знищено ще не- 
справедливости; Прометей — з гніву і ображеної гордости, 
що не він Зевеса, лиш той його поконав; Самсон — що ги
не його вітчизна; Мойсей — з маловірства свого народу, 
якого за те готов в пень вирубати. Але наша література з 
всіх родів терпінь ці найшляхетніші терпіння духа нехтує, 
співчуваючи лише з чисто тілесними, найпримітивнішими, 
тими, що спільні людині з найнижче стоячими породами...

А тимчасом... Тимчасом життя йде наперед тільки в 
наслідок зудару бігуновопротилежних напружень, бо поляр
ність життя є його підставою, бо до гармонії йдеться через 
дісгармонію, бо існує щось вище від „болю креатури”, бо 
інші терпіння і інший біль формують світ; не слабі, а силь

276



ні, За брутальністю насильства — каже Кайзелінґ — в од
ній статті в Revue de Paris, криються великі моральні сили, 
бо „сила без відваги, не доведе до нічого; та й відвага ні 
нащо не здасться без'духа посвяти і дисципліни”. „Дух во- 
йовника... перемогти або вмерти..., він або я..., відвага сміти”
— це на думку німецького філософа — прикмети позитивні, 
бо „лише боротьбою створено світ”, бо ментальність борця 
„з точки погляду людяности цінніша від гуманітаризму”. 
Бо поступ родиться лише з прагнення життя, з волі чину, 
посідання, з огнистої жадоби скорити собі світ.

Але ми далекі тому світовідчуванню. Як змістом нашої 
літератури, так і її формою, що в нас страшенно старомод
на. Пульс новітнього життя б’ється жвавіше, як за часів Во- 
робкевича. Новий темп життя впливає* і на спосіб виража
ти свої думки. Людська мова стає коротка, уривчаста, вира
зиста, часом брутальна. Суґерує, вмовляє, не описує; на
тякає, не поясняє й розмазує. Словник стає міцніший. На
туралізм відходить на другий плян, нове активне відношен
ня до життя викликає і нове активне оперування мистець
ким матеріялом. Але не в нас! Перечитуючи безпорадні на
ші імітації світових сюжетів і типів, студіюючи нашу пись
менницьку мову — по волячому повільну, філософію нашу
— млосну й безкровну, — хочеться розплякатувати по всіх 
мурах картаючий зазив Лесі Українки: щоб слова наші „не 
лилися мов отрута млява”, не „посідали душу мов іржа”, 
щоб „краяли, та не труїли серця, щоб піснею були, а не кви
лінням” :

Вражайте, ріжте, навіть убивайте,
Не будьте тільки дощиком осіннім,
Палайте, чи паліть, та не в’яліть!

Десь далеко шумує й пульсує життя. Десь ставляють 
і рішають великі проблеми. Десь творять вибрднці людськос
те химери і нових богів, будують нові вівтарі, валять старі. 
Десь пружиться людська воля і людська думка мільйонами 
прагнень і єдиним стремлінням — стати паном творіння. 
Десь відбиваються міцними й гарними типами ці пориви і 
стремління в літературі. Але в нас тих відбиток дуже мало,
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в нас, які заперечують саму засаду борні і перемоги, й мо
ральні цінності з ними сполучені.

І так буде доти, доки не звернемо уваги на те, що „єди
но є на потребу”. Поки до дна не збуримо і не змінимо на
шу душу, — ціле наше світовідчування моральних кастратів
— в літературі, політиці, мистецтві.

Коли новими талантами ввірветься нова релігія в нашу 
літературу, тоді вона перестане бути кривим дзеркалом. 
Тоді стане чистим, простим, може страшним, але правди
вим дзеркалом — життя...

ЛНВ 1929 X.
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ТРАГІЧНІ ОПТИМІСТИ

Трагічний оптимізм, —r amor fati — особлива філосо
фія життя. Тільки вона дає відвагу жити і вмирати. Тільки 
в ній — дійсна краса. Знаходимо її в Шевченка і в Лесі Ук
раїнки. Потім — довга перерва. А потім — піднесли її пра
пор трагічні оптимісти, про яких тут кілька слів. Це пере
важно ті, що виплинули в ЛНВ-ку, що заповняли своїми 
творами Вістник останні три роки.

Безплідне скигління — ось що є трагізм без оптимізму. 
Безплідне мрійництво — ось що є оптимізм без трагізму.

Скінчити з ними прийшла наша апокаліптична епоха, 
прийшли чотири вершники у великий День Гніву.

Не всі зрозуміли його. Але й не всі його злякалися. Бу
ли такі, що скривавленими устами — вимовили йому бла- 
гословенство.

Про „апокаліпсу хижих літ”, про „вогонь залізних літ”
— пише Е. Маланкж, про „біле сонце Страшного Суду”, 
про „горобину ніч” нашого лихоліття, ніч „зневаги, ґвалту 
й мук” тріюмфуючого Хама. Але він не тільки жде, він ви
кликає цю ніч. Він посилає їй своє благословенство. Він 
чує в ній ходу нових людей, які „уміли кинуть п’яний сміх 
в скривавлене обличчя муки” — не „струмок музичних сліз”
— „відвічного каліки і раба”. Царство ідилії — байка. При
йде час, „мов меч упаде мить” — помста за віки сльозавих 
мрій. І хоче „вовком кинутись” назустріч жаху, „наллять 
залізом руки”. Хай прийде гнів, що „спопелить людоподіб- 
ну твань”, той „людський дріб”. Хай „візьметься вогнем 
епоха”, й прилине „вихор чорної свободи, нещадний і ли
хий”. Бо 'ця „нечувана доба” простує історії „відвічними 
шляхами” („так було і в Трої, так і буде”). Лиш ними ли- 
чить йти новій людині. Оборонить нас від вихору і бурі 
„наш залізний чин”, чин тих, що радісно прийняли — „часи 
залізні варягів і римлян” ; бо слушно Бог послав їх нам на 
згубу, щоб „сліпу і рабську” кров з нас виточити. Добре, 
що „вогненна кара покара простори”, щоб „відродилася 
стара земля в огні”, щоб ми „прозріли в полум’ї пожеж”...
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„Варягів і римлян”, „пристрасників височини і слави”, що 
їх „голос, ..невблаганний як наказ”, ..побачить воскреслим
прагне він в мешканцях „проклятої країни”, щоб „знов на 
цій землі росли, жадали, жили”.

Свідомість трагізму життя — і знайдення в нім щастя. 
З „пекла красіг” — „краса пекла”. Та свідомість яскраво 
встає перед JI. Мосендзом. Жорстокий шлях віків, але — 
„спокою тишина на цім шляху нікому невідома”. На нім 
шаліє — „гігантична фуґа”. І поет від неї тікає в царство 
утопії. Змагатися? — аби „з заграви хвиль, напружених до 
краю” — побачитр упрагнену мету і „безкцнечний простір 
миль”. Його герой — „він сам собі опора”. Бо вороття нема 
в наш час тому, хто той простір опанувати хоче. Хто неза- 
терту борозну провести хоче „між тим, що буде і що було”. 
Перемога? — „в буйному розгоні є насолода більша, аніж 
в перемозі”, „змагання дужче цілі”. Нехай є „пошматова
ний, скривавлений цей стяг”, нехай пам’ять про нього за
тратилась в нащадках, — все одно: „ми будем, хочби й ні
коли не були”. „Дійти чи впасти” — все одно. В тім, щоб 
іти — суть гарного.

Не „гігантичну фугу” ненавидить поет, лиш тих, що 
дезертують; що перестрашені на смерть. Що „боязка” є їх 
ненависть, й „залякана” любов, „рабів спокою і вигод”, 
які мов „непотрібна майстру глина” — затроюють повітря 
грізних днів. Трагічних, але й радісних; хмільних і сильних.

І для Ю. Клена йде нова доба — „в грозі, у блиску, в 
громі”. Що в інших — „варяги і римляни” — тр для нього 
здобичники-конквістадори, Кортеси. Цей стиль зогидили 
в нас вчителі плебейської мбралі. Поет різьбить в цім 
стилі нових людей, яких жене в життя — „жадоба золота> 
пригод і слави”. Не для покірних є його наука, він знає ін
ший світ: тих, що „шаленства прапор” розгорнули; що ва
бить їх „далекий поклик зваби і жаги” ; що їх богами є 
„грізні Серафими”. Спалити крила й згинути в вогні — ко
ротко, але жити.

Як рідну стихію приймає трагізм і Олена Теліга, мабуть 
єдина з сучасних поеток. Жиїтя ввижається дй мов „задим
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лений чорний морок” ; наче трясовисько, в якім „в’язнуть 
ноги” і душа. Те, що в Маланюка було — „людоподібна 
твань”, то в неї „темна муть” юрби, „олов’яні кліщі облич” 
великого Хама. Відчуває удари світу — ,,мов нехибну шпа- 
ду”. Але від нього не тікає. Життя не б’є того лиш, хто — 
його не вартий: „не чіпає лише раба”, нищить того, хто не 
гнеться. В ідилію вона не вірить, прагне життя „з гострив 
сміхом і з гострим плачем”, в його трагічних противенствах.. 
Противенства — її стихія: „вітрами й,сонцем Бог мій шлях 
намітив”. Йти тим шляхом — не прикрий обов’язок, бо ва
бить він те „серце п’яне Г завзяте”. „Подвійним смаком — 
меду і полину” є сповнена її душа. Прийняти бій — „спо
кійно і суворо”, нести опору, роздавати ніжність, але — і 
„вдарить твердо там, де треба вдарить”. Нехай страшне — 
але .,життя таке іскристе! Забрати все, себе віддати всьо
му!” — чи це не найважніше?

Нехай воно є „полум’яним пеклом”, та того „пекла” 
прагнуть „зголоднілі груди”, „вогню великого”, в якім „зго
ріли б всі закони”. „Надовго чи на мить” — аби знайти лиш 
вирву „в сірім мурі одностайних рухів”, щоб „знов життя, 
розколихалось хвилею припливу”. Нехай над ним царює 
„жорстокий демон бою”, — аби лише „застиглі і покірні 
води забурлили водоспадом”, аби лиш видістатись — „на 
шляхи великі”. „Рватись в гору, чи летіть в безодню” — все 
одно, аби летіти, аби не „збиті крила” — по землі волочити;; 
аби „гойдати кличний дзвін”, аби „кресать вогонь з кре
менів”, аби мов та рослина, що „нежданно випнулась стріль- 
часто” назустріч сонцю, — зазнати повного життя; аби 
угледіти „сліпуче сяйво” — там в далині, де „в боях ране
ний” лежить її „трагічний Київ”... Аби жити напружено, з 
радістю на „закривавлених, але щасливих лицях”.

„Спалити серце в хуртовині сніжній, купати душу у хо
лодній зливі”, приймати „всі зневаги” з піднесеним чолом,, 
не відступати ні на крок. Не зігнуть колін, стрінути сміхом^ 
біль: бо „тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись, 
зміг”. Але й безжурним „весняним вітром” — часом лунає 
цей сміх.
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В її поривах радости завше бренить щось поважне, над 
чим не вільно жартувати. її ніжність не розніженість, бо — 
,,там де треба, я тверда й сувора”. „Твердо й безжалісно 
знає” вона медузове обличчя життя, В моментах трагічних
— бренить не втома, але виклик, упоєння змаганням, сміх. 
Сміх, знаний тільки тим, яких можна зломити, але ,не зігну
ти їм душу, яких скорше зв’ялила би доба ідилічних буднів, 
аніж свіже і остре повітря апокаліптичних часів — таке їй 
рідне, таке трагічно гарне, яскраве і остре як її талант.

Герольдом нової краси є і О. Ольжич. Він теж оман не 
знає, він знає свою добу „жорстоку як вовчиця”. І його Бог
— як Бог інших з тої самої плеяди, грізний Бог: „Господнє 
ім’я — кара. Господня хвала — меч!” Це не розп’ятий агнець, 
це — Бог гніву. Не прибіжище слабих, а надія.— правих і 
сильних. „Грізний Бог суворих, гордо-жорстоких і хижих”. 
ІЦо з того, що „що ночі, на небі меч”, як комета середньо
віччя, звістун катастроф і страхіть? Для поета — це „сим
фонія п’янка одвічного, надхненного закону” („так було і 
в Трої!”) — весела й радісна в своїй суворості і силі. Ряту- 
нок принесе Жанна Д’Арк. А за ЇЇ „палючі уста” — нові 
здобичники „заплатять ріками крови” — не слізьми. Тьма 
хаосу — їм не страшна. Вони хочуть „розтяти напруженість 
пітьми” — кров’ю й мечем. За ним лиш прийде — „життє- 
носне рало”. Спершу є „вік героїв”. І земля в нього — не 
„нещасна”, а „горда”. Як і Маланюк, — єднаючи разом різні 
епохи, він стає співцем єдиного, вічнотривалого.

Взагалі мабуть на ніоднім іншім поеті не слідно тої 
повної метампсихози, яку спостерігаємо в Ольжича. В нім 
нема нічого з бунтаря-плебея, все — до останньої риски — 
з здобичника і пана, які водилися на наших землях вісімсот 
літ тому: „горда певність дужої руки”, „дух бадьорий, гост
рий і п’янкий’С Його герої, це не Спартаки, а ґоти, здобич
ники, ловці, наїздники, холодні і веселі, що люблять „жи
ти'повно й скоро”, носити „життя на опашку на однім пле
чі”. ,,Закохані в свої тугії луки”, „суворі і величні”, „тверді 
й леоборні”, що люблять „пити зором синю далечінь” ; яких 
надять „збуджений порив вперед” — „чужі нездолані до
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лини”, як князівську дружину колись — чужі стбпи і брами 
чужого Царгороду... Мов луна далекої величної музики 
дзвенить їм слово „південь”, музики — коли не ми були 
півднем для наїздників, а інші — для нас.

Не протест, що збудився в раба, не пристрасть і гнів,
—  а „гордовита зухвалість”, „тверда мужність” тих, що мрі
єю своєю „до смерти хмільні в край” ; що носять в собі „шал 
непогамованих хотінь”, яких — бо вірять в своє право — 
не тривожать „ні сумні-в, ні згадки, ні страх”. Важно — жити 
повним життям. Важно — „путь коротку і квапливу скінчи
ти незміримістю пориву”. Не лойові свічки засвічують вони 
-своєму Богові, вони запалюють йому „свічки осель”. Себе 
не змінять, бо „кров прибоєм кидається в скроні”.

З надміру сили — бажання підбити світ. „Ще не одні 
нам скоряться!” А коли й нам — „також судилося розбитися 
колись і десь об гори кам’янії” — то що ж! Такий закон 
життя. Чиста поезія без домішки утилітарного: „Знову ві
тер і хвилі, і обрій. О, як солодко бути слухняним до краю 
.долі владній, рвучкій і недобрій” ! („коли доброї жаль, Бо
же, то дай злої!”). Що їм апокаліптична доба? „Ми вийдем 
жорстоке зустріти” — так спокійно і самовпевнено це за
являють, що страх перед добою щезає мов дим...

. І в володарській, не роз’їдженій ресентиментом невіль
ника душі — як же ж до речі, як стильово, як гармонійно 
з тою силою єднається „відвага, непохитність”, і — „чис
тота” ! Символ віри ловців, „великих, страшних мов почва
ри” — з іншим, де є — „вірність, невинність і жертва героя”.

Нераз два.символи єднаються разом і ті поезії найсйль- 
ніші: ось „встаєш тріпотливим цвітом, ніжна молодосте са
ма”! — так звертається до молодої Японії. Вже не ікли вов
чиці, а юна, свіжа, невинна й міцна*— жага життя. І неспо
дівано вибухає: „Бий їх! кволих, слабих, нездарних, остов
пілих таких, як ми!” Що слабе і кволе — хай гине. Бо „ду
ша рікою вийшла з берегів”, бо „легковажно вірить захо
тілось”. Бо надусе є — „збуджений порив вперед”.

Він не тікатиме під опікунчі крила старих законів во
рожих змаганню, ні в країну утопій, ні жалю, ні капітуляції.
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Як інші з тої самої плеяди — він має лік і на це: „Кров у 
роті... у носі... Доки сила зібрати слова: Хлопці, смійтесь 
як досі!” Бо одне і те саме є „красне” і „величне”, бо в ве
личнім — краса. Бо сміх — це вічний тріюмф, вічний ви
клик і тверде Ні!

Маланюк, клен, Теліга,Мосендз, Ольжич — і ще один 
чи двох*) — ось ті трагічні оптимісти, які узріли красу в 
героїці, в тім, в чім в нас її не бачили від часів авторів „За
повіту” і „Одержимої” ; які певним рухом — відкинули геть 
від себе те, що досі вважалося красою: „трагізм” без опти
мізму — що є безсилим скиглінням, і „оптимізм” без тра
гізму — що є оманою слабих. Кожну тему обдерли вони з 
її кожночасової, мимолетної одежі, взявши з неї вічне, не
змінне — „абстрактне” і найбільш конкретне! В кожну те
му — внесли твердість, упертість, завзяття і повний брак 
пози: „горда земля”, горді душі.

Як поети (і тому тільки про них, а не про інших тут 
пишу) — вони стали авангардом, сильним і відважним, но
вого мистецтва. Вони були тими, що принесли благословен- 
ство життю в, його найстрашніших виглядах, що в сназі 
формування, „п’янкі і завзяті” — знайшли відвічне джерело 
гарного...

Не дивно, що „людський дріб” і „темна муть” окру- 
ження фелахів — стріли їх заїлою злобою або заїлою мов
чанкою. Не дивно — вичули й сноби в них „месію грядучо
го дня” і наслідуючи їх стали епігонами, рівночасно пото
ками болота обкидаючи самих майстрів. Це ті — як їх на
зивав Шопенгавер — imitatores, servum pecus, які намага
ються йти з ними в ногу і яким не стає тху. Правдиві мистці 
творять з ідеї, яку носять в собі, яка — не стоїть їм перед

*). Примітка до 2-го вид.: З тих „кількох” назву, ще раз, того ж 
Мосендза, вже не поета, а новеліста „Вістника”; почасти Ю. Липу, пое
та того ж діапазону, що згадані, але який, залишивши поезію, в своїй 
історіософії й в есеях, відійшов згодом до табору противістниківського; 
нарешті — паню Н. Ґеркен-Русову, як новелістку і авторку „Героїчного 
Театру”, яка почала друкуватися в „Вістнику” вже після написання цісї 
статті, і якої ідеї „героїчного мистецтва” ідентичні з ідеями згаданих 
поетів, так само як і з естетичними теоріями- „Вістни-ка”.
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очима як якесь поняття; правдиві мистці працюють підсві
домо, інтуітивно, „лише почуттям”. Навпаки, наслідувачі, 
манеристи, імітатори, епігони в мистецтві виходять від по
няття. Вони спостерігають, що подобається в правдивих 
творах, усвідомляютк собі те, творять з того поняття, і 
умисним мудрагельством, моя рослина-галапас тягнуть соки 
з чужих твбрів — ідеї, терміни, слова, образи. У мистців — 
з відчувань — вибухають власні форми і слова, імітатори
— до чужих слів — механічно дочеплюють чужий собі на
стрій. „Мистець асимілює свої вражіння і творить нове, імі
татори — перегалавкують чуже, але це травлять; в їх „твор
чості” можна легко знайти „позичені” елементи. „Світ, цебто 
кожночасова туподумна юрба сама знає лише поняття, то
му зараз же голосними оплесками приймає твори зманеро- 
ваних наслідувачів, бо вони звичайно більше приступні і зро
зумілі (переспіви) — але ці твори вже по кількох роках — 
стають нестравні”**). Лишаться тривало ті, в яких чутно 
подмух вічного, в яких відчувається радість почаття і біль 
народин, які не фразами, зліпленими з понять, а інстинкто- 
вим криком — звістують свій прихід на світ...

Де того динамізму нема — в тій душі не зродиться по- 
■ет. Фанатик-неґатор може визнати Бога. Літеплі визнавці 
(з „позитивним знаком”) не втішать ні неба, ні пекла.

Трагічне — це приймати світ в його потворності. Це — 
не уникати конфліктів. Це — шукати їх, це нездержний 
оптимізм сильних, це — „через край вино”, це тремтіння 
сили, яка формує наші почуття, а через них — людину і світ.

ТрагічнГ оптимісти — це яскрава заграва блискучого 
дня нашої літератури. Бурхлива й тривожна — гарніша за 
самий день.
Січень 1936.

_____І______
**). A. Schopenhauer — Das Object der Kunst (Die Welt ais Wille u. 

Yorstellung).
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МОДЕРНА ЛІТЕРАТУРА РОЗКЛАДУ

Теоретики літератури розкладу піднесли прапор після' 
другої війни. Були це, головно, критики з угруповання 
„МУР”-у, з журналу „Київ”, „Укр. Літ. Газети” при „Сучас
ній Україні”, „прометейці”, Іванейко.

Почався похід проти літератури і естетики „Вістника” ' 
з заклику, йти за ,,современними вогнями” так званої „мо
дерної західньої літератури”. Про цю останню пише один' 
американський соціолог: „всюди появилося маса письмен
ників, яких головними постатями стали душогуби, злочин
ці, повії, божевільні, кретини, морально звихнені, покидьки 
суспільства. Улюбленими сценами стали мешкання сутене
рів, доми божевільних, дамські .алькови, нічні клюби-шин- 
ки, картярські льокалі. їх головними темами стали два 
Фройдівські інстинкти: убивство чи самогубство і секс, в 
усіх своїх формах збочення і розгнузданости. Мистецтво 
тих авторів звело себе до ролі стимулянта плотських апе
титів, знаряддя розваги, забави й відпруги, чи навпаки лос
котання втомлених нервів, до ролі аптечних таблеток чи 
кокаїни. Таке „мистецтво” знизилося до жанру кафе-шан- 
танної „літератури” або обсценних світлин. Ці автори по
чали приноровлюватися до вульгарного смаку голоти”*)..

Не значить це, що авторам не вільно торкатися темних 
сторін життя, але вони повинні виставляти їх на прилюдний 
насміх, осуд, викликати протест і обурення. Мусить бути 
негативне до них наставлення автора. Література розкладу
— навпаки — виставляє цей бруд, щоб в нім смакувати, як 
смакує налоговий пияк в бруднім самогоні.

Маніфест діячів такої літератури появився в перших 
роках еміграції в збірниках „МУР”-у (Шерех, Самчук, Ю. 
Косач, Ю. Дивнич), а разом і твори цієї літератури. Були 
тут — І. Костецький з його новелями, з сценами голотської 
забави і голотської спальні, з їх „блаженством” (блазен
ством?). Є автори з „Хорсу” з славослов’ям „енергії” ...^„здо-

*). Р. A. Sorokin —The crisis of our age та інші твори.
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ровенного бика” на двох ногах, з насолодою „тілом, з чару 
якого” герой „міг безкарно знущатися”. Все це разом на* 
зивалося у них „новим романтизмом”... Сюди ж належить 
Ю. Косач, з памфлетом на все сильне і героїчне, що видала 
наша епоха („Еней і життя інших”) — спеціяльно на людей 
і поезію визвольного руху. В уривку з „історичного рома
ну” („Талісман”) про Тимоша Хмельницького є менше про 
змагання героя з ворогами, а більше про його клопоти а 
трьома дамами. Є тут про*„вічну субстанцію кохання” і про 
„крутіж довгої ночі”. І це має бути оповідання про славний 
похід Богданового сина. Вийшла не постать славного ор
ляти, а нудний бабій.

Така белетристика і „Києва”. Фрагмент з повісти „Ок
сана” (Гординського) — еротично сексуальна історія не
цікавих людей — і все на тлі (як і у Косача) — страшної 
доби (1941), яка ні одного з тих еротоманів мабуть не ці
кавить. Тверді постаті у них — чужинці. Кепсько закритий 
респект плебея перед всякою „вищою расою”. Таке ж опо
відання С. Парфанович („Київ” ), якій на чужині пригаду
ються запахи рідної землі — спеціяльно „любовного rjo- 
хмілля”, що „надило і чарувало”, мрії про „танечницю, голу 
й чарівну” та про її „солодкі пестощі”, а на чужині лише 
запах бензини і нема „туги любовної”... Чому зупиняюся 
на цих моментах? Та бо ті автори інших майже не мають! 
Наша земля видає тепер „пахощі” трупів і крови, але кві
точки і чад любови більше цікавлять авторку. Не відбіг від 
цього жанру і „Старший боярин” Осьмачки (в „Мурі”). 
Тут вже „чар кохання” приймає форму якоїсь відемсько'і 
„свистопляски” з фліртом з черницею, з'Профанацією хрес
тика, — спів про „травневий золотий, туманний чад” нічим 
неприкрашеного сексуалізму (м. і. всі три останні автори
— бувші співробітники большевицьких „Нових Шляхів” 
у Львові, — крім Осьмачки.

Все це тхне запліснілим провінціялізмом й запізненим 
здемодованим пляґіятом з Пшибишевського, Винниченка. 
Арцибашева. Коли подумати, що всі ті вихиляси, пияЦькі 
оргії, альковні нагоди і пригоди людських павіянів смаку-
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тоться в нашу добу, — вас охоплює почуття несмаку і оги
ди. Коли сама Доля, невблаганна і страшна, заглядає нам 
у вічі, як Сфінкс жадаючи розв’язки своєї загадки, або 
впасти під косою смерти і особистої і національної; коли 
доба вимагає людей велитнів, — в цю годину підносять нам 
літературу дрібної привати дрібних людей. Ні проблемати
ки грізного життя, ні його трагічности, ні гґостатей героїв, 
на яких могло б взоруватися покоління. Нічого з того!

Всіх їх єднає гостра неґація „вістниківства” та його 
ідей про завдання літератури. Спільна й затята ненависть 
до всього, що в письменстві говорить про героїку. Ідеал Іва- 
нейка, за його ж словами — це людська „пересіч” або „фі- 
лістерство”. Шерех проголосив, що головним мотором іс
торії є, а головним предметом літератури має бути „її ве
личність маленька людина”, проголосив шкідливою „фаль
шиву теорію елітарности, лицарства, як окремої касти, сво
го часу створену Донцовим”. І в життю, і влшсьменстві він 
протиставляє кастократам — кастратів, людину „маленьких 
юбріїв”, або — як сам її* охрестив, — людину Швейка. Теза 
всіх „мурівців” — ні автор, ні творець не потребує голосити 
світогляду. І Так, і Ні, і біле і червоне любити. Література 
не має ні гартувати людину, ні формувати її для життя. В те- 
-орії мурівців — творче життя це „не тільки верховини злетів, 
а й безодні падінь”. Без аксіом, без переконань, людина мо
же жити різними почуттями. Письменство мусить пропагува
ти „пошану до маленької людини” з усіма її вадами. Черпа
ти свої сили воло має з „вигоди життя” теж, з песимізму, з 
скептицизму; зайва вигадка є плекати „фанатичну віру”. 
Письменник — твердить мурівець — не сміє бути ентузіястом 
своєї ідеї, не повинен нечю горіти. Своїм вихрястим стилем* 
один з ,>Муру” (що потім перейшов д о  „Прометея” і „Схід
няка” ) віщує, що мистець може виступати в своїх творах і 
„як Дажбог”, і як „князь Тьми”, тобто — залежно від на
строю — служити і Богові, і чортові. Теорія, яку до остан
нього логічного кінця довів Дивнич, представляючи прав
дивими мучениками Голгофи і спасителями нації — тих 
іцо, як Тичина, М. Куліш і т. п. „заключили пакт з дияво
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лом”. Служба Нечистому.— як приказ естетики! Автор не 
сміє перейнятися ,,ніякою ідеєю, ніякою метою”. Тип героя, 
революціонера, борця, героїчної літератури — на думку му- 
рівців — це тип безпотрібний; їх ентузіязм — смішний, їх 
віра — забобон, їх героїзм — аморальність. їх тверда воля 
—г „хижацький інстинкт”. Хоч Шерех признає, що настрої 
зогиджуваної ними „людини визвольного руху” — це на
строї, з якими виходили на арену Йолізея мученики христи
яни, та тим не менше якраз цей тип героїчної літератури їм 
осоружний, „не модний”. Бо апотеоза -саможертви для чо
гось вищого, ,,апотеоза волі, екстази і віри повстає з кво- 
лости розуму” людей, що не доросли до розуму Мур-івців.

Своє надхнення автори і критики цієї течії черпають з 
примітивних, плотських інстинктів „пересічі”, а з чужих ав
торів — очевидно з Достоєвського, де кожний герой є де
генератом, або в модерній літературі 4-ої республіки у 
Франції, пересякнутої метеками, як в Сартра, Камюса або 
Жана Ану, — атеїстів, людей без віри і запалу, яких „вар
тість” літературна полягає в тім, що вони „не філософи, а 
ремісники”, перейняті настроями „резигнації і песимізму1’, 
але які зате дають читачеві чи глядачеві змогу „забути на 
хвилину про смерть і трагічну долю”, як їх захвалює нью- 
йорський „Київ”, що з нашим Києвом — має спільну лише 
назву. З такої орієнтації і виходять оті згадані вище персо
нажі цієї літератури, щоб „забутися на хвилинку”, літера
тури не як мистецтва, а як „ремісництва”.

Ось „Українська Літературна Газета” /Шерех, Дивнич 
і пр.) при „Сучасній Україні”. На яких чужих авторах пору- 
чає вона взоруватися, кого широко реферує? Ось ці авто
ри! — а пишу про них власними ж словами „літгазетярів”,
— це відслонює всю їх психіку... Реклямують Франсуазу Са- 
ґан, одну невідомого прізвища жидівську авторку, яка взяла 
собі за псевдо славне аристократичне ім’я Саґан (як дик
татор Угорщини Розенберґ взяв собі за псевдо славне арис
тократичне ім’я Ракочого, а руїнник Київської Лаври Хата- 
євич — ім’я легендарного нашого лицаря — Михайлика). 
Як представляють „літгазетярі”, французи прийняли рома
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ни Саґан ,,з ентузіязмом”, бо вони „розв’язували4 життєві 
проблеми”... На ділі ж „з ентузіязмом” її прийнялр мистець
ка голота і працюючі над деморалізацією молоді нью-йор- 
ські видавці, бо в своїх романах ота ,,Саган” оповідає голов
но про сексуальні „проблеми”, м. ін. про те, як донька ста
ла коханкою батька, /відсунувши свою ривальку... Бруд, ци
нізм, і кілька сотень тисяч накладу і читачів „розентузіяз- 
мованої” голбти... Дальше розводиться „Літ. Газета” над 
Прустом (французом жидівського походження), цілком 
так, як теперішній большевицький наймит та колись редак
тор львівської „Назустрічі” і „Діла” — М. Рудницький, роз
писувався над „Хлопчицею” П. Марґеріта. А.цей Пруст гід
ний позитивної уваги „літгазетярів” тому, що віл „перший 
ввів в літературу Фройда”, німця жидівського походження, 
з отими його „комплексами”, про які згадано вище. Даль
ше захвалюють Андре Жіда (псевдо француза жидівського 
походження). Чим удостоївся він уваги „літгазетярів” ? 
Тим, шо він „людина діялргу, а не тверджень”, тим що він 
так улюблена ще МУР-ом, людина без догм, тобто без прин
ципів. А ще тим, що часто ,,не дає читачеві збагнути, кому 
він симпатизує”, — тобто чомусь шляхетному, чи нікчем
ному... Одним словом, посідає основні риси „малої людини” 
ІІІереха... Ще може тому, що був (хоч потім ніби й „пока
явся”) „приклонником- марксизму”. Знов риса мила газеті, 
що є прибудівкою ,,Сучасної України”.

Бачимо, як всі їх вибрані взірці б’ють в одну точку! 
Дальше хто? Моріяк, — ніби-то католик? Але це вивіска, 
бо не залишаючи своєї офіційної, ,,шильдової” етикетки, 
він сам зізнає, що — „сумління (?) веліло йому орієнтува
тися наліво”, і підтримувати одного з злих геніїв Франції
— Мендеса-„Франса”. Крім того Моріяк ,,став поблажливим 
до комунізму” і взагалі його дороги були — „круті і часто 
незрозумілі”... Цебто якраз- такі, що їх уважає нормальни
ми (не „односторонніми”) для „цілої людини” маестро Ше- 
рех;-Шевельов-Шевчук... Як то все гармонійно і як то все 
прямує до одної мети! Яка то однакова'інклінація в літера
турі до однакових взірців! Яка це типово плебейська ес
тетика!
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Дальші взірці „літгазетярів” — Мальро, інтернаціона
ліст, для якого нація не має значіння. А як інтернаціоналіст, 
очевидно, б’ється він проти китайської нації по боці кому
ністів, і проти еспайського народу в „республіканських” 
військах, .як соромливо пише „Літ. Газета”, замість просто 
сказати: в комуністичних бандах під керівництвом моска
лів Свєряевського, Антонова та ін. Тим духом овіяна і його 
літературна творчість. Дальше іде очевидно Сартр, перед
усім, річ ясна, атеїст, який „не визнавав жодних ідей, які да: 
вали б наперед певну концепцію нашої дії”, тобто, знов іде
ал ніколи нездецидованої, безідейної, хитливої „малої лю
дини” з „МУР”-у, людини без віри і без переконав. Тому й 
,,в основу його романів лягає безцільна егоїстичність його 
героїв”, а в їх переживаннях — річ ясна — „велику частину 
займають сексуальні „проблеми”, і взагалі цей автор — 
„виключає всякий ідеалізм, який міг би піднести людину 
понад її мізерне існування”... Ідеалізм, піднесення, вірою чи 

-ідеалом, людини над її дрібні радощі і насолоди „малої лю-_ 
дини” — це ж якраз ті прикмети, які обурювали „мурівців” 
в поетах „Вістника” ! Тому то так скрупулятно, більше люб
лячи, ніж картаючи, займаються „літгазетярі” своїми авто
рами сексуалізму з їх „мізерним існуванням”, з їх естети
кою плебея.

* 3 царини малярства з симпатією згадує ..Літ. Газета” 
і еспанця^ чи француза (жидівського походження) Пікассо. 
Підкреслює його „полювання за успіхом”, тобто за грошем, 
і те, що в своїй творчості стояв — „по стороні пересліду- 
ваних і слабих”... Що є брехнею, бо Пікассо, комуніст, явно 
стояв по стороні насильників і садистів проти слабих, а в 
творчості — типовий лівий, тобто творець розкладу, руй
нації всякої форми, обернення всього в хаос.

Подібні смаки нашої лівиці і що до української літе
ратури. Комуністи, бездогматики, безідейники, атеїсти, на- 
плювісти, люди привати і насолоди — ось їх герої в літе? 
ратурі теперішнього Заходу. В нашій те саме. Не естетика, 
що підносить людину вгору від марного земного існування 
в світло ідеалу і боротьби за нього, є їх естетикою, а та, що
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пхає вділ, до дрібних і тривіяльних насолод „малої люди
ни”. Для „прометеївців” взірцем не лиш в політиці, а й як 
письменник, є Винниченко, комуніст так само, атеїст так 
само, сексуаліст так само, і типово „мала людина” без догм 
і переконаь. Не терплячи деінде „політики” в літературі, 
„прометейці”, і взаглі ліві, охоче приймають (бо їм милу) 
„політику” в літературній творчості Винниченка — „Соняш- 
на Машина”, >,Нова Заповідь”.

У довгих сторінках оповідає Шерех в „Літ, Газеті” про 
„Невеличку Драму” Підмогильного. її суть? Суть кожного, 
менше-більше гологського роману: „чотирьох мужчин зако
хані в Марту”, але „вона віддається п’ятому”. Та цей ^роз
чаровується” і вірить лише в „розум”, що нагодує людсь
кість, та й це йому незабаром обридає-... Нарешті оповідає 
про нього Шерех, що в 27 році життя Підмогильнии вже 
„постарівся і зневірився” (може навпаки, тому постарівся, 
що зневірився в усім?).

Емігрантська авторка, захвалювана в „Літ. Газеті” — 
Докія Гуменна, її „Хрещатий Яр”. Знову історія „малої лю
дини” під час великих подій 1941-43 рр. Знов за словами 
„Літ. Газети” : героїню ,,не тягне пристати до тих людей, 
які при всіх умовах, добре чи зле, пробували брати свою 
долю в свої українські руки” в ті грізні дні. Героїня „зде- 
більша критикує їх і ОУН підпілля”. Вона „скупа на описи 
героїзму також своїх товаришок-киянок, про дії яких в цім 
українськім підпіллі згадує”. І додає „Газета”, що „у цьому 
вона (героїня) має своє право і свою рацію” — рацію по
збавленої всякого ідеалізму малої, егоїстичної людини. За 
критиком ,,Літ. Газети” — та егоїстична ескапистка — не 
тільки „має свою рацію”, але й таким наставленням своїм
— „зберігає свою душу з кількісно основним масивом своєї 
нації”, який має лиш один ідеал — „вижити, перетривати і 
діждатися”, як очайдушна активна меншість виборе тим 
божим коровкам „щастя”... Як то нагадує філософію трі- 
юмфуючої „пересічі” і філістерства Шлемкевича з його не
навистю до всього героїчного в нашім життю і в нашій по
езії! Захвалюється теж герой ,,Ротунди душогубців” Ось-
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мачки, автора теж і „наївно-сексуального” чистовинничен- 
ківського „Старшого Боярина”. ч Дальше іде звеличування 
активних проповідників зла і підлоти, большевицької ідеї 
і практики. В „Літ. Газеті” О. Вишню представлено „най
кращим майстром слова”, проливається сльозу над долею 
його, що „був змушений не бути собою” (спізнена „реабі
літація” ) і хвальба за те, що відважно „іронізував над усім”.
І знає ж автор, що пише свідому неправду: що іронізував 
Вишня лише з всього героїчного, що є в українстві, з кож
ного, хто підіймав руку на москалів, на „партію”. З чужих 
панів, яким він прислужничав, він не важився іронізувати!
І це знає „Літ. Газета”, тільки це в її очах не злочин, а нор
мальна річ. Дивнич прямо вже боронить філософію цього 
прислужництва. Каже, що „активний противник може біль- 
ще прислужитися ворогові, ніж прибічник”. Звідси оборона 
всіх яничарів — від Винниченка починаючи до Тичини, Со
сюри, М. Куліша. Звідси нагінка плебейської естетики на 
естетику боротьби з Долею, на естетику виклику їй, на кра
су „змагання хоч і без надії” Л. Українки, її „contra spem 
spero” (Шлемкевич), на героїку її „Оргії” (Шерех). Бо не 
героїка і романтика, на думку „Літ. Газети”, потрібні; бо- 
іноді ,,болісні компроміси з дияволом стають неминучі” 
для... для „перемоги над злом”. Навіть духовий спротив є 
нібито тоді „недоцільний”. Тому в їх очах яничар, в стилі 
М. Куліша — стає „лицарем послідовної етичности” (!), бо 
„обирає слабість як останню зброю проти тріюмфуючого 
диявола”... Тут перверсія „малої” скаліченої людини дохо
дить свого вершка. Тут добро п’ятнується як зло, а підлість 
хвалиться як „етичність”. Нагадуються знов слова доктора 
А. Кареля, що де вмирає ідея священного, там вмирає по
няття етичного, а за нею — і поняття краси. Бо бруд підно
ситься як щось гарне, а краса — осуджується як щось глу
пе, фантастичне і безпотрібне.

Такий жанр і „Нових Днів” торонтських — жанр вуль
гарний. В новелі А. Галана — „Остання любов наркома”, 
оповідається про те, як якась чернигівська Наталя (Роза- 
нель), ставши приятелькою комісаря Луначарського, ді-
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ста-ється до Москви, робить артистичну кар’єру і одержує 
за свої „таланти” брильянти, зрабовані з образу Богомате
рі у Київо-Печерській Лаврі... І ось цей ..романс” незнаної 
жидівочки Рози (бо Розанель була жидівкою) з „соратни
ком” кривавого Леніна і Сталіна, — малює автор з „Нових 
Днів” з ліричним захопленням закоханого в своїм пані ла
кея... Оповідання взірцеве для всього жанру тої „Літерату
ри” сутеренів.

Самі ці літератори характеризують творчість свою, як 
творчість Швейків (або про них), „крутіїв”, „цересічі” , 
„малої людини”, „філістрів” або тих, що з дияволом, сво
їм інспіратором, „заключили пакт”.

Герої цієї літератури це дегенерати Сартра, Саґан, 
Пруста, Винниченка. Так як героями життя є для них — 
„босяки, батяри” — „єдині борці за права індивідуума” на 
сучасній Україні (Шерех); єдина верства, де „збереглися' 
людські почування” (idem). їх життя є тематикою плебей
ської літератури сучасносте, з їх „нагодами і пригодами”, 
з їх єдиним ідеалом — „пережити, перетривати, перетер
піти”, а де „треба” — спідлитися.

На тему їх і їх антиподів — „хижаків”, пише знаний 
англійський автор Милфорд: противники „хижаків” мають 
своїм ідеалом людини — „те огидне створіння, в яке дурна 
годівля перетворила чистого, звинного й жвавого дика, 
попросту його освинила... Сильне, звинне й чисте стврріння 
перемінюють в брудну брилу м’яса, що живиться падлиною, 
що важить сотки фунтів, а людина дає.тій потворі золоту 
медалю на виставах, за те, що слабі ноги вже її туші двига
ти не можуть”. Не ця потвора, а „буй-тури”, „орли” і „пар- 
ди” були образами, які знаходили в наших князях і геть
манах — старі літописці і Шевченко.

Література, якої героєм став тип тої жалюгідної species 
Милфорда. — хоч би якими „медалями” ЇЇ авторів не наго
роджувала тріюмфуюча нині голота, — лишиться вже лі
тературою не декадансу, а упадку, розкладу, декомпозиції. 
І як би адоратори тої species не декретували, що розмови 
про патриціянство й нове лицарство, про „примат віри і
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про патриціянство й нове лицарство, про „примат-віри ї 
волі над розумом” — отої species, є >,порожня балакани
на”, — вони є фальшиві пророки. І як би вони не прагнули 
бути „невтральними” в боротьбі двох протилежних сил, 
що стрясають світом; бути — як вони проповідують — 
„au dessus de la mele”, поза боєм, над ним, вони будуть роз
чавлені під молотом історії.

І в життю, і в літературі, в мистецтві взагалі, вже над
ходить час нових творців, Dei gratia, які служитимуть і зма
гатимуться за ідею високого, краси, вищої від мізерного 
плотського існування. Творці, як Шевченко, надихані без
начальною силою того Духа, „іже везді сий і вся ісполня- 
яй”, який є „жизні податель”, що тільки Він, коли „все
литься в ни”, — ,,ізбавить ни от всякія скверни” дияволь
ського віку хамства і розкладу.

Доба плебейська — і в духовій, і в політичній творчос
ті, зближається до свого безславного упадку. Нова Украї
на і в літературі відродить дух старого Києва, коли ті, що 
писали, знали що „писання” мають >,правити”, направляти 
людей, формувати людські душі; що ідеї письменства є те, 
„що воїну зброя, а кораблю вітрила” („Збірник Святослава” 
1076 р.). Ті, що писали, знали, що інспіровані Вищою Силою 
над нами, — „писання” мають ,,прогоняти біси”, не збирати 
їх „сатанинською” літературою для „омрачення і погуби 
души” нашої; що писане слово є „труба вопіюща во время 
рати”, яка здвигає люд „на супротивния”, є „водою живою”, 
що ,,наставляє нас на волю Господню” (Ізмарагд XVI віку)...

Червень 1958.
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