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ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Олексій ЯСЬ
ІСТОРИЧНА ДО БА  У СВІТЛІ НАУКОВОЇ 
ДИ СК У СІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМ ІГРАЦІЇ 
д р у го ї п о л о в и н и  40-х pp. XX ст.
(Б. Крупницький, В. Петров)

Серед багатьох визначних діячів та науковців, яких народила 
Чигиринська земля, постать історика Бориса Крупницького 
й донині лишається напівзабутою. Його студії впродовж ос

таннього часу поступово повертаються на батьківщину, але здебіль
шого відомі вузькому колу ф ахівців-істориків1, хоча наукова

Олексій Ясь -  кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу 
української історіографії Інституту історії України НАН України.

' Оглоблин О. Борис Крупницький (1894-1956). -  У кн.: Крупницький Б. Геть
ман Пилип Орлик (1672-1742), його життя і діла. -  Мюнхен, 1956. -  С. 5-8; 
Полонська-Василенко Н. Професор, д-р Борис Дмитрович Крупницький, його 
життя і наукова праця (1894-1956). -  У кн.: К рупницький Б. У країнська 
історична наука під Советами (1920-1950). -  Мюнхен, 1957. -  C. 1-XLVI; 
Ohloblyn О. Borys Dmytrovych Krupnytsky // The Annals o f  the Ukrainian Academy 
o f  Arts and Sciences in the U.S. -  New York, 1958. -  T. 6. -  №3/4 -  C. 1443-1446; 
Wintoniak O. Im Gedenken an Borys Dmytrovyc K rupnyc’kyj zum 30 Todestag // 
Jahrbuch der Ukrainckunde. -  M ünchen, 1986. -  C. 269-273; його ж. Борис 
Дмитрович Крупницький, 1894-1956 //Укр. історик,- 1 9 8 7 .-№ 1 /4 .-С . 115-118; 
Гром В. А ктуальн і проблем и  іс то р ії Х м ельни ч чи н и  у д о сл ід ж ен н ях  
Б. Крупницького // Богдан Хмельницький та його доба: Матеріали міжнар. наук, 
конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана. (Київ, 24-25 
жовтня 1 9 9 5 р .) .-К ., 1996.- С .  Потульницький В. А. Б. Д. Крупниць
кий // М ала енциклопедія стнодсржавознавства. -  K., 1996. -  С. 851; Ясь О. В. 
Український історик Борис Крупницький // Київська старовина. -  1995. -  №6.
-  С. 36-39; Потульницький В., Онищснко І. Крупницький Борис Дмитрович // 
Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У псрсоналіях). -  K.; Донецьк, 
1997. -  С. 130-132; М іщанчук И. Г. Образ Б. Хмельницького в українській 
історіографії за Б. Крупницьким. -  У зб.: Історіографічні та джерелознавчі 
проблеми історії України: Образи науки: Міжвузів. зб. наук. пр. -  Дніпропетровськ, 
2000. -  С. 86-98; та ін.
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Пачш и на К рупн и цького  ви р ізн яється  н еаби якою  ори гін ал ьн істю  
с м і д н и ц ь к и х  підходів , творчи м  розм ахом  дум ки  т а  сам об утн ім и  

і с т о р і о с о ф с ь к и м и  реф лексіям и .
Життя майбутнього вченого розпочалося 24 липня 1894 р. у 

селищі Медведівці Чигиринського повіту Київської губернії, на 
землі, яка славилася з давніх часів своїми гайдамацькими традиція
ми. У той день у родині псаломщика Дмитра Юліановича Круп
ницького народився син Борис. Окрім нього, родина Крупницьких 
мала ще п ’ятьох дітей. Мати Ольга Степанівна Крупницька (уро
джена Скічкова) була жінкою з бурхливим, запальним темперамен
том. За спогадами сучасників, материнський палкий темперамент 
та незвичайну емоційну напругу успадкував і син Борис. Його бать
кові доводилося постійно підробляти, щоб хоч якось прогодувати 
велику родину, зокрема служити в одному з асекураційних агентств 
у Черкасах. Згодом туди перебралася вся родина. У 1913 р. Борис 
Крупницький закінчив Черкаську гімназію. Того ж року вступив 
на історично-філологічний факультет Київського університету 
св. Володимира, який став першою віхою на його тернистому жит
тєвому шляху.

Велична червона громада корпусу св. Володимира з вирую
чим натовпом студентів нагадувала юнакові біблейського Левіа
фана, а пани професори видавалися якимись вищими істотами. З 
часом емоційне сприйняття поступилося місцем зрілому, дещо 
скептичному та іронічному, водночас доброзичливому ставленню 
до наукових авторитетів, яке було таким характерним для Кругі- 
ницького-вченого у 40-ві -  50-ті роки XX ст. Проте, за свідченням 
колег-істориків, свою неспокійну вдачу Борис Дмитрович зберіг 
до останніх років життя. Уривки з його спогадів, видрукувані на 
початку 50-х, років виявляють майже релігійний юнацький пієтет 
до науки.

Тогочасний викладацький склад історично-філологічного 
факультету вирізнявся низкою визначних особистостей: Ю. А. Ку- 
лаковський, А. М. Лобода, М. М. Бубнов, В. М. Перетц, В. Ю. Дани- 
левич, Є. Д. Сташевський та ін. Помітне місце у науковому житті 
займала й особа професора М. В. Довнар-Запольського, навколо 
якого згуртувалися історики київської економічної школи. Вони за 
статистичним методом опрацьовували рукописні книги ХУІ-ХУІІ ст. 
З ім ’ям Довнар-Запольського пов’язана й перша спроба молодого 
Крупницького започаткувати свої наукові студії. Проте тема дослі
дження, пов’язана з вивченням в’ятських рукописних книг, запро
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понована йому професором, не вдовольнила Крупницького. «Голі 
цифри мені, що ніколи не покидав благословенної України, нічого 
не говорили, і моя фантазія не знала за що вчепитися, тим більше, 
що не було й звичайного статистичного вміння оперувати цифра
ми», -  писав Борис Дмитрович у своїх споминах2.

Похмурого 1916 р. Крупницького мобілізували на військову 
службу. До Києва він повернувся тільки у 1918р., поновив навчан
ня в університеті. Однак стрімкий перебіг військово-політичних 
подій змусив його знову одягнути військовий однострій. Брав 
участь у воєнних діях, був тяжко поранений і врешті-решт опи
нився на еміграції в Польщі, звідкіля перебрався до Німеччини. 
На чужині Крупницький працював як сільськогосподарський робіт
ник у місцевості Гіммельпфортен (поблизу Гамбурга), де познайо
мився і одружився з Маргаретою Шпрекельзен. Своє палке бажан
ня поновити навчання Крупницький зміг реалізувати значно 
пізніше. Як згадувала його колега й товариш Наталя Полонська- 
Василенко, тоді він вже був зрілою людиною у віці 32 років, «коли 
за нормальних часів науковець має власні наукові праці, здебіль
шого доцентуру, прагне професорської кафедри. Цього ще не мав 
Борис Дмитрович, але, крім «твердого плану», він мав виключну 
наполегливість у праці і здібності»3.

У 1925 р. Крупницькому нарешті випала нагода перебратися 
до Берліна. Там він почав вивчати німецьку мову в Інституті для 
іноземців при Берлінському університеті імені Фрідріха-Вільгель- 
ма. У 1926 р. Борис Дмитрович з відзнакою склав інститутські іспи
ти, що надало йому можливість продовжити навчання в універси
теті. Того ж року в Берліні засновано Український науковий інсти
тут (УНІ). Цей заклад поряд з науково-дослідною діяльністю на
давав матеріальну допомогу українським студентам вищих шкіл у 
Німеччині. Стипендія УНІ дозволила Крупницькому продовжити 
університетські студії. До обов’язків стипендіата входило слухати 
лекційні курси та брати участь у семінарах двох українських про
фесорів. Крупницький обрав лекції та семінари Д. Дорошенка 
(1882-1951) та І. Мірчука (1891-1961). Саме виклади Д. Дорошенка 
вплинули на формування Крупницького як науковця та надовго

2 Крупницький Б. З студентських спогадів історика: І. Київ // Україна (Париж). -  
1951. -  № 6 .- С .  449.

3 Полонська-Василенко Н. Професор, д-р Борис Дмитрович Крупницький, його 
життя і наукова праця. -  У кн.: Крупницький Б. Українська історична наука під 
Советами. -  С. III.



визначили коло його наукових інтересів. Згадуючи курс Дорошен
ка, Крупницький писав: «Талановитість викладу виявляла себе в 
тім, що такий ніби сухий предмет, як історіографія, який в значній 
мірі був і джерелознавством історії України, в Дорошенковім ви
кладі ставав живим, набирав фарб, говорив до нас незабутнім го
лосом старовини...»4.

Німецьким наставником Крупницького став професор східно
європейської історії Отто Геч. Він відігравав помітну роль у німець
кому суспільно-політичному і науковому житті. Політичні огляди 
Геча в «Kreus-Zeitung» та «Der Tag» читала вся тогочасна Німеч
чина. Бісмаркіанець за своїм політичним кредо зі старими консер
вативними поглядами, прибічник радянсько-німецького союзу, 
професор разом з тим коректно і уважно ставився до студентів- 
українців та активно співпрацював з українськими вченими. У 
«Zeitschrift fur Osteuropäische Geschichte», який редагував Геч, ре
гулярно вміщували свої розвідки Д. Дорошенко, М. Антонович, 
М. Кордуба, а пізніше і сам Крупницький5. Толерантне ставлення 
Геча дозволило дисертанту, відносно вільно виходячи з власних 
уподобань та порад свого наставника і старшого товариша Д. До
рошенка, обрати тему для першого наукового дослідження. Дисер
тація Крупницького була присвячена Йогану Христіяну фон Енге- 
лю (1770-1814) як історику України. Автор «Geschichte der Ukraine 
und der ukrainischen Cosacken» (Halle, 1796), один з відомих учнів 
Августа Шлецера ( 173 5-1809), Енгель належав до тогочасних євро
пейських істориків, прибічників «раціоналістичної методи» дослі
дження. Його зацікавлення українською тематикою мало теоретич
ний характер і було пов’язано з тодішніми австро-угорськими про
блемами. Тому перша наукова праця Крупницького вимагала від 
історика не тільки чудового знання мов, джерел, іноземної та ук
раїнської наукової літератури, а й відповідного складу мислення. 
Сама тема дослідження спонукала до розробки ряду теоретичних 
проблем і синтетичного типу організації та викладу матеріалу, що 
повною мірою спостерігаємо в його повоєнних роботах. До твор
чої спадщини цього історика Крупницький повертався неод
норазово, порівнюючи студію Енгеля з «Історією Русів»6, висвіт

4 Крупницький Б. Д. І. Дорошенко (спомини учня) // Наук. зб. УВАН. -  Нью-
Йорк, 1952.- T .  1 . - С .  11.

5 Його ж. З студентських спогадів історика: II. Берлін // Україна (Париж). -  1952.
-  №7. -  С. 527.

6 Його ж. «Історія України й українських козаків» И.-Х. Енгеля та «Історія Русів»
// Україна (Париж). -1950. -  №3. -  С. 162-166.
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лення історії України в істориків-централістів та істориків-автоно- 
містів з виключною увагою до інтелектуальних та соціокультур- 
них передумов, які спричинилися до появи двох тенденцій щодо 
інтерпретації українського історичного процесу у німецькій істо
ріографії XVIII ст.7

. Вплив Дорошенка, якого Крупницький вважав своїм «духов
ним батьком», історіографічна проблематика перших студій визна
чили його творчу долю як вченого, майже половину наукового до
робку якого склали історіографічні студії. 26 червня 1929 р. Б. Круп
ницький захистив докторську дисертацію у Берлінському універ
ситеті. Пізніше він працював асистентом Д. Дорошенка на кафедрі 
української історії в УНІ. У 1932 р. його обрали приват-доцентом 
Українського вільного університету (УВУ) на підставі його ґабілі- 
таційної доповіді «Гетьман Мазепа в світлі німецької літератури 
його часу»8. У 1941 р. він став надзвичайним професором УВУ. 
Протягом 1933-1945 pp. Крупницький працював як науковий 
співробітник УНІ в Берліні, а також викладав в УВУ. У 30-ті роки 
розвідки Крупницького друкувалися у «Літературно-науковому 
віснику»та «Записках Чина св. Василія Великого»9, німецькомов- 
них виданнях і «Працях Українського наукового інституту» у Вар
шаві. Закордонним членом останньої наукової інституції його обра
ли у 1938 р. Захопившись добою Мазепи та історією мазепинської 
еміграції в Європі, Крупницький спеціально вивчає шведську мову 
для опрацювання оригінальних джерел у Стокгольмському дер
жавному архіві, а також в архівах Німеччини. Своєрідними підсум
ками цієї дослідницької праці стали: велика монографія Крупниць
кого «Гетьман Пилип Орлик, 1672-1742» (Варшава, 1938) та ряд 
статей, видрукуваних у двотомному збірнику «Мазепа» (Варшава, 
1938-1939): «Карл XII в старій і новій шведській літературі», «Ма
зепа в світлі шведської історіографії», «Плани Мазепи в зв’язку з 
планами Карла XII перед українським походом шведів», «Мазепа і 
шведи в 1708 р. (на основі споминів і листування сучасників)», 
«Шведи і населення на Україні в 1708-1709 pp. (на підставі швед
ських джерел)», «З донесень Кайзерлінга», «Miscellanea Mazepiana

7 Його ж. Німеччина й Україна в XVIII стол. (Міллср, Ш лсцср, Енгсль, Гаммср- 
дорфер, Вагнср, Ш пітлср) // Україна (Париж). -  1953. -  №10. -  С. 848-849.

'  Наріж ний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між 
двома світовими в ій н а м и :У 2 ч ,-  Прага, 1942. -  Ч. 1. -  С. 216.

* Крупницький Б. Гетьман Мазепа в світлі німецької літератури його часу // 
Записки Чина св. Василія Великого (Жовква). -  1932. -  Т. 4. -  С. 292-315.
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(І. Про старечий вік Мазепи; II. Про дату смерті М азепи)»10. У цих 
розвідках на матеріалах закордонних архівних джерел (переважно 
шведських і німецьких) та наукової літератури він не тільки відтво
рює та інтерпретує події тогочасної історичної епохи, а й розгля
дає передумови наукового процесу, що спричинилися до певного 
висвітлення і витлумачення доби Мазепи в українській, російській 
та шведській історіографії XIX ст. Цікавим спостереженням Круп- 
ницькогр виступає, наприклад, його теза про взаємовплив швед
ських істориків Є. Карлсона, А. Фрикселя та М. Костомарова, в 
якому він вбачав «певне співділання старої шведсько-української 
історіографії XIX ст.»" В іншій студії автор розглядає проблему 
інтерпретації зносин Теофана Прокоповича зі шведами12, а в пра
цях, присвячених мазепинській еміграції в Європі, порушує про
блему ролі окремих постатей в оточенні Пилипа Орлика, зокрема 
полковника Сави Чалого, у світлі західноєвропейських джерел13.

Взагалі довоєнні праці Крупницького виконані у національно- 
державницькому дусі переважно під впливом Дорошенка та інших 
дослідників. Однак, у 30-ті роки виявилася й інша характерна прик
мета тогочасної творчості Крупницького -  зіставлення історичних 
інтерпретацій та реконструкцій з основними тенденціями науко
вого процесу певної доби. До цього вченого спонукало опрацю
вання західноєвропейських джерел та наукової літератури з перс
пективи порівняльного висвітлення історії України в європейській 
та національній історіографії.

Крупницький належав до міжвоєнного покоління істориків- 
емігрантів, які розпочали свої наукові студії на чужині. Ілько Бор- 
щак, Домет Олянчин, Володимир Січинський, Симон Наріжний, 
Михайло Антонович, В ’ячеслав Заїкин -  далеко не повний перелік 
істориків з цієї генерації, які увійшли протягом 20-х -  30-х років 
до української еміграційної науки. Кожний з представників цієї ге
нерації здолав свій шлях у науці та житті, позначений навчанням в 
європейських університетах і українських вищих школах, політи- 
зованим середовищем емігрантського життя та лихоліттями Дру
гої світової війни, інтелектуальними впливами західного суспіль
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10 Мазепа: 36.: У 2 т. -  Варшава, 1 9 3 8 .-Т . 1. -  С. 64-82, 83-93, 94-105; 1939. -  
Т. 2. -  С. 3-12, 13-23, 24-35, 88-92.

11 Крупницький Б. Мазепа в світлі шведської історіографії // Мазепа. 36.: У 2 т. -  
Варшава, 1938. - Т .  1 . - С .  84.

11 Його ж. Теофан Прокопович і шведи. — Жовква, 1934. -  С. 12-14.
13 Його ж. Пилип Орлик і Сава Чалий. -  Прага, 1937. -  С. 4.



ЗО • Олексій Ясь

ства тощо. «Специфічною характеристикою цієї генерації, -  
зазначав проф. О. Оглоблин, -  був безпосередній контакт з захід
ноєвропейською історичною наукою та інтенсивне використання 
західноєвропейських документальних джерел у дослідженнях з 
української історії...»14. Тож схильність Крупницького до істори- 
ко-порівняльних інтерпретацій та методологічних розшуків варто 
розглядати у контексті перших спроб адаптації української емігра
ційної історіографії у західному соціокультурному та інтелекту
альному середовищі.

З початком Другої світової війни Крупницький не припинив 
своїх студій, зокрема видав кілька німецькомовних синтетичних 
праць, які були відзначені колегами-науковцями навіть за воєнних 
умов15. У цих працях коло його наукових інтересів не обмежува
лося відтворенням історичного минулого, локалізованого певним 
періодом. Натомість він приділяє велику увагу розгляду окремих 
епох та періодів у загальній структурі національної історії. Нові 
наукові зацікавлення Крупницького відбилися в його німецько- 
мовній студії «Hetman Mazepa und seine Zeit (1687-1709)» (Leipzig, 
1942). Рецензуючи цю працю, відомий український історик Ілько 
Борщак влучно відзначив важливу рису Крупницького як науков
ця. «Крупницький посідає найістотнішу чесноту історика: чесність,
-  пише Борщак. -  Ця його книга вийшла в світ 1942 p., а свою 
передмову він підписав у серпні 1941 p., тобто в самий розпал гітле
рівської кампанії в Україні, що її горе-фюрер мав, мовляв, «визво
лити». Але ніде, в жодному рядку праці Крупницького, нема най
меншого відгуку на сучасні йому воєнні події. Факт цей, такий 
рідкий для видань у III Рейху під час війни, тільки на честь ук
раїнському вченому»16.

У 1943 р. з великими труднощами, зазнавши тривалих цензур
них утисків, автору вдалося здійснити друге видання (перше -  по
бачило світ у 1939 р.) свого синтетичного курсу з історії України -  
«Geschichte der Ukraine» (Leipzig, 1943). «Правду кажучи, -  зга
дував історик, -  мені й сьогодні не зовсім ясно, як це гітлерівці

14 Ohloblyn О. Ukrainian Historiography 1917-1956 / Translated by R. O lcsnytsky// 
The Annals o f  the Ukrainian Academy o f Arts and Sciences in the U.S. -  New York, 
1957. -  T. 5/6. -  № 4(18), 1/2(18/19). -  C. 415.

15 3 листів Д. Дорош енка до О. Оглоблина // Укр. історик. -  1965. -  № 3/4. -  
С. 56-57.

16 Борщак І. Рец. на кн.: К пірпускуі В. Hetman Mazepa und seine Zcit (1687-1709). 
-L e ip z ig , 1 9 4 2 .-2 6 0  c. //  Україна (Париж). -  1950. -  №4. -  C. 294.



д о з в о л и л и  друк другого видання моєї “Історії України”17. Праця 
над синтетичним обробленням та інтерпретацією окремих пері
одів історії України логічно підводила Крупницького до теоретич
них і методологічних проблем, до яких учений звернувся у своїх 
повоєнних студіях.

Після закінчення війни радянські війська встановили контроль 
над територією ряду країн Східної та Центральної Європи, в яких 
у передвоєнні і воєнні роки осіла та розгорнула національно- 
культурницьку і наукову роботу українська еміграція. Нові обста
вини примусили її шукати порятунку у західних зонах окупації в 
Німеччині та Австрії, де більшість науковців опинилася у «діпів- 
ських таборах»18 для переміщених осіб. Там зібралися науковці з 
колишніх східно- та центральноєвропейських центрів (Варшави, 
Праги, Подєбрад, Берліна, Відня), а також «зустрілися» кілька гене
рацій українських емігрантів: старої довоєнної еміграції, нової 
еміграції з Радянської України та вигнанці з Волині й Галичини19. 
«На еміграції настала своєрідна духова, культурна соборність ук
раїнська», -  писав Б. Крупницький20. Це зумовило швидке від
новлення багатьох наукових осередків та створення нових у 1946- 
1949 рр.21 За даними українських наукових товариств та інституцій, 
на території Західної Німеччини опинилося 277 науковців, у т.ч. 
119 професорів університетів та вузів22. Очевидно, що така кон
центрація емігрантських наукових сил у відносно вільних для дос
лідницької праці умовах створила своєрідну інтелектуальну та ду
ховну атмосферу, яка спонукала до інтенсивних творчих пошуків 
та дискусій.
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17 Крупницький Б. Цензура Третього Рейху (уривок зі споминів) // Україна (Париж).
-  1950. -  №4. - С .  266.

18 «Діпівський», «Ді Пі» -  від англійського скорочення DP (Displaced Persons -  
переміщені особи). Див.: Крупницький Б. Українська історіографія XX ст.: III. 
Українська історична наука на еміграції (Таборовий період 1945-1949) в світлі 
культурної кризи. -  У кн.: Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії Украї
ни: 36. статей /  На правах рукопису. -  Мюнхен, 1959. -  С. 123-138; Wynar L. 
Ukrainian Scholarship in Postwar Germany, 1945-52 // The Refugee Experience: 
Ukrainian Displaced Persons after World War II /  Ed. by W. Isajiw, Yu. Boshyk, 
R. Senkus. -  Edmonton, 1992. -  C. 311-337.

19 М удрий В. Нова українська еміграція та організація таборового життя //  Сього
часне і минуле (Мюнхен). -  1949. -  № 1/2. -  С. 9-13.

20 Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України: 36. статей / На правах 
р у к о п и су .-С . 124.

21 М арунякВ. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. 
-М ю н х ен , 1985.- Т .  І: Роки 1945-1951. -  С. 165-182.

22 Там само. -  С. 175.
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Водночас на еміграції постала й проблема історичної орієнтації 
України, яка впродовж усього часу її побутування ніколи не була 
суто науковою проблемою в академічному розумінні, незалежно 
від ретроспективного, аналітичного чи футуристично-прогностич
ного спрямування провідної проблематики дослідницьких студій. 
Взаємозумовленість соціально-політичного та наукового аспектів 
цієї проблематики, яка пов’язана з віссю Захід-Схід, випливала не 
тільки з геополітичного становища українських земель, а й із су
перечностей та особливостей історичного розвитку, насамперед із 
специфіки тієї чи іншої історичної доби на національному терені. 
За еміграційних передумов наукового розвитку «орієнтаційна про
блематика», як і проблема цивілізаційної належності або теорія 
доби, досить вільно переходила з наукової сфери до політичної і 
навпаки. Цю проблематику порушували у своїх студіях ряд відо
мих репрезентантів української зарубіжної науки другої половини 
40-х-початку 50-х років XX ст. (Л. Окіншевич23, Д. Чижевський24, 
В. Янів25 та ін.). Відтак на перехресті європейської та української 
історичної думки опинилася низка проблем, пов’язаних з інтелек
туальними пошуками новітніх методологічних та теоретичних за
сад наукових реконструкцій. Вони й стали предметом наукових дис
кусій другої половини 40-х—початку 50-хроків, в яких узяли участь 
як представники української міжвоєнної еміграції, так і репрезен
танти нової хвилі емігрантів з західноукраїнських земель та Ра
дянської України. Одним з виявів цих дискусій й стала полеміка 
Бориса Крупницького з Віктором Петровим, який на еміграції був 
здебільшого відомий під псевдонімами В. Домонтович, В. Бер та 
Віктор Плят. Наразі слід згадати про опонента Крупницького -  
Віктора Платоновича Петрова, постать настільки загадкову й са

23 Див.: Акінш звіч J1. Пра «Цьівілізацьійньїя Асновьі» бсларускага гістарьічнага 
працзсу // Запісьі Бсларускага Інституту Навукі і Мастацтва (New-York). -  1953.
-  №2. -  С. 70-79; Okinshevich L. History Civilization o f  Eastern Europe in the 
Work o f  Arnold Toynbee // The Annals o f  the Ukrainian Academy o f Arts and 
Scicnccs in the U.S. -  New York, 1952. -  T. 2. -  №2. -  C. 305-315; його ж. Між 
Заходом і Сходом /  Публікація та примітки О. Яся // Розбудова держави. -  1997.
-  № 7 /8 .- С .  108-113.

2Л Чижевський Д . І. Культурно-історичні епохи. -  Авгсбург, 1948. - 1 6  с.
25 Янів В. Протиставлення Сходу й Заходу з психологічного погляду//Визвольний 

шлях (Лондон). -  1953. -  №6. — С. 20-24; №7. -  С. 17-23; його ж. Психологічні 
основи окциденталізму [габілітаційна робота 1947-1948 pp.] /  Упоряд. д-р 
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мобутню, що його життєвий та творчий шлях без будь-яких пере
більшень може становити сюжет для карколомного детективу26.

Петров -  одноліток Крупницького. Він народився 10 жовтня 
1894 р. у Катеринославі у родині священика. Закінчив Катерино
славську гімназію і вступив на історично-філологічний факультет 
Київського університету, де зосередився на вивченні фольклору, 
мовознавства та літератури. Саме в університеті св. Володимира 
життєві шляхи Крупницького та Петрова перетнулися вперше. За 
визнанням Бориса Дмитровича, під впливом Петрова він заціка
вився тогочасним літературним життям27. Та згодом обставини 
розвели двох студенті в-приятелі в на тривалий час. Крупницький 
опинився у вирі воєнних подій світової, а пізніше громадянської 
війни, які врешті-решт привели його до еміграції. Петров продов
жив університетські студії, які успішно закінчив у 1918 р. З 1919 р. 
він працював в Етнографічній комісії ВУАН -  спершу як член, потім 
штатний працівник, секретар, а з 1927 р. -  як керівник комісії28. 
Одночасно Віктор Платонович займався вивченням життя та твор
чості М. Гоголя, П. Куліша, М. Костомарова, Г. Сковороди, Лесі 
Українки, Т. Шевченка та ін. Як письменник Петров належав до 
групи неокласиків, приятелював з М. Зеровим, О. Бурггардтом, 
М. Рильським. Протягом 20-х -  на початку 30-х років XX ст. його 
студії з історії літератури та філософії принесли автору заслужене
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визнання серед фахівців, а біографічні романи Петрова «Аліна й 
Костомаров» (Харків, 1929) та «Романи Куліша» (К., 1930) здобу
ли неабияку популярність в Україні. У 1930 р. він захистив док
торську дисертацію «Пантелеймон Куліш у п ’ятдесяті роки. Жит
тя. Ідеологія. Творчість». Однак того ж року комісія з чистки апара
ту ВУАН ухвалила рішення зняти Віктора Петрова з посади керів
ника Етнографічної комісії. Розпочалася чергова, наймасовіша хви
ля репресій. Але Петрову пощастило не тільки врятуватися, а й 
зробити непогану адміністративну кар’єру. Він переорієнтував свої 
наукові зацікавлення з літературознавства та фольклористики на 
археологію, що було більш безпечно з погляду марксистсько-ленін
ських догматів, виступив з жорсткою критикою супроти багатьох 
відомих українських учених з ідеологічних позицій, зокрема про
ти академіка А. Кримського. У 1941 р. Петрова призначили директо
ром Інституту українського фольклору АН УРСР та висунули на 
звання академіка29. Складно навіть уявити, як би склалася його по
дальша доля, коли б не початок радянсько-німецької війни.

Воєнні роки Петрова та повоєнна еміграція (1945-1949) й до 
сьогодні оповиті таємницею. За офіційною радянською версією він 
був призваний до армії як перекладач, у 1942-1945 рр. перебував у 
партизанському загоні, а з травня 1945 р. до березня 1950 р. пра
цював у Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР30. Проте реальні 
факти повністю спростовують цю версію. У 1942 р. Петров перей
шов лінію фронту, працював в окупаційній адміністрації Києва та 
одержав офіцерський чин від німців.

На межі 1942/43 рр. шляхи Крупницького та Петрова перетну
лися знову. Це сталося у Берліні під час відвідин столиці Третього 
Рейху делегацією вчених з України, до складу якої входив і Пет
ров. Відтоді вони підтримували постійні дружні відносини, які 
продовжилися в еміграції у Західній Німеччині до таємничого зник
нення Віктора Петрова у квітні 1949 р.

Деякий час в еміграції вважали, що його викрали або знищили 
радянські агенти. Припускали, що до зникнення Віктора Платоно- 
вича причетні українські націоналісти. Але дійсність переверши
ла найфантастичніші припущення. У 1950 р. Петров опинився у 
Москві і протягом шести років працював в Інституті історії мате
ріальної культури АН СРСР, а з грудня 1956 р. і до кінця життя

29 Гороховський Є. Вказ. праця,— С. 96.
10 Див.: Новиченко Л. Вказ. праця. -  С. 145.



(8 червня 1969 р.) -  в Інституті археології АН УРСР у Києві31. Про
тягом усього цього часу Петров надзвичайно плідно працював на 
ниві мовознавства, фольклористики, літературознавства, археоло
гії, етнології, хоча обставини його життя та переїзди, здавалося б 
не сприяли науковій творчості. У 1966 р. за сукупністю наукових 
праць йому присудили ступінь доктора філологічних наук. Взагалі 
творчий доробок Петрова як ученого і як літератора вражає багат
ством порушених проблем, незвичайними поворотами мислення 
та дивовижною ерудицією. Зауважимо, що студії Петрова у 50-ті -  
60-ті роки і пізніше, після його смерті, видавалися як у Радянській 
Україні, так і в еміграції навіть тоді, коли стало відомо про 
його долю.

Ми не знаємо, чи довідався Крупницький про перебування Пет
рова в СРСР. Наприкінці 40-х -  у першій половині 50-х років він 
тяжко хворів і помер 5 червня 1956 р., тобто приблизно у той са
мий час, коли в еміграції дізналися про наукову діяльність Петро
ва в СРСР. У 1953 р. у паризькій «Україні», яка видавалася захода
ми Ілька Борщака, Крупницький видрукував невеликі спогади, 
присвячені Віктору Платоновичу32. Виходячи з них, можемо при
пустити, що у 1943-1949 рр. обох учених єднали доволі близькі 
стосунки: вони часто зустрічалися, полемізували між собою, 
обговорювали наукові та суспільно-політичні проблеми, але все- 
таки залишалися на певній відстані. Висока емоційна чутливість 
Крупницького дозволила йому зробити несподіване, влучне та 
промовисте спостереження. «В. П. ховав у собі щось, -  писав Бо
рис Дмитрович 1953 р., -  ховав пильно й нікому не хотів зрадити 
своєї таємниці. Він навіть соромився того прихованого “я”, щоби 
не побачили в ньому чогось сентиментального, смішного, люд
ського, людяного. В. П. все робив, щоб його не брали “всерйоз” ! 
Щ ось навіть хамелеонівське було в цьому бажанні не допустити 
публіку до свого інтимного “я”. Він умів дуже добре і точно аналі
зувати людей, але рівночасно сам хотів залишитися нерозгаданим, 
самим для себе»33.

Дискусія Крупницького з Петровим цікава, насамперед, з істо
ріософського погляду як реакція українських учених на модерні 
інтелектуальні впливи. Історіософські інтенції учасників цієї диску
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сії можна осягнути, коли взяти до уваги інтелектуальні пошуки 
повоєнної доби.

Тогочасні європейські вчені, вражені масштабом руйнації мате
ріальної культури, величезних людських втрат та тотальних страж
дань втрачали останні залишки віри у будь-які варіації історично
го поступу. Гуманітарна сфера західноєвропейського суспільства 
перебувала у стані культурного шоку. Мораль, релігійні цінності, 
неповторні чесноти людської особистості, які здавалися міцним 
надбанням міжвоєнних часів, виявилися затьмареними присмер
ком нацистського режиму. Існуючі концепції видавалися неспро
можними пояснити історичну реальність тоталітарної ери і сприй
малися з неприхованим скептицизмом та зневірою. На часі поста
вали впливи на кшталт шпенглерівського «Присмерку Європи» та 
соціального песимізму, які нагадували інтелектуальні настрої пово
єнного покоління початку 20-х років. Відтак пізнавальна ситуація 
після 1945 р. розгорталася під знаком катастрофічності мислення, 
трагізму сприйняття повоєнної дійсності та численних інтелекту
альних мутацій, запозичень, а іноді й химерного поєднання мето
дологічних підходів з різних наук та сфер соціального життя.

У пошуку шляхів виходу з цієї пізнавальної кризи суспільна 
думка вкотре звернулася до циклічних теорій та концепцій. Здава
лося, що саме конструкції культурно-історичних типів або циклів 
мають значний пізнавальний потенціал для пояснення воєнних 
потрясінь та тогочасних метаморфоз суспільного буття на тлі ши
рокої історичної ретроспективи. Ідея циклічності спиралася на 
давню інтелектуальну традицію. Її репрезентували у різні часи 
Джамбатіста Віко, Микола Данилевський, Освальд Шпенглер, Ар- 
нольд Тойнбі та ряд інших науковців і мислителів. У межах такого 
підходу цивілізаційні комплекси або культури-епохи здебільшого 
розглядалися як самостійні та самодостатні структурні одиниці 
історичного процесу. Тож категорія «поступу» поступилася місцем 
термінам «зростання» та «занепаду». Останні стали своєрідними 
оцінними критеріями для пояснення та оцінки соціокультурних 
зрушень воєнної доби в той час, коли інтелектуальна еліта захід
ноєвропейського суспільства перебувала у шоковому стані і 
намагалася пояснити: як це могло статися? Взагалі ідея цикліч
ності руху історії з античних часів мала критично-песимістичне 
забарвлення та слугувала для позначення мінливості, конечності, 
врешті-решт вмирущості великих історичних об’єктів -  цивілі
зацій. Отже, зазначена інтелектуальна традиція потрапила у спри



ятливу емоційно-психологічну атмосферу і спричинилася до побу
тування ряду циклічних концепцій та теорій. Втім, вона не була 
поодинокою. У другій половині 40-х -  на початку 50-х років XX ст. 
з ’явилися й початки інтелектуальних новацій та новітніх ціннісних 
орієнтирів, які повною мірою заявили про себе протягом кількох 
наступних десятиліть.

Циклічні теорії, вибудувані на основі локалізації замкнутих у 
структурно-змістовному відношенні сегментів історії, були орієн
товані на структуроване, обумовлене та впорядковане відтворен
ня світу історії, який приймав форми лінії, кола, спіралі чи пев
ного їх поєднання. Але всеохопна, універсальна систематизація 
історичного минулого майже нічого не давала для пояснення внут
рішнього світу людини, зокрема тих глибоких потрясінь, що відбу
валися у людській природі протягом різних епох. Відтак наприкінці 
40-х років історія стала розглядатися через персоналізацію істо
ричної людини з акцентуванням на реконструкції різноманітних 
виявів соціально-історичної дійсності. У центрі досліджень опи
нилася історична людина, її індивідуальні та колективні реакції на 
розмаїтий спектр явищ та подій, зрештою на саме середовище свого 
функціонування, в яких вона сама конструювала своє існування, 
відповідні інститути та структури, свідомість та ієрархію цінно
стей. За такої пізнавальної ситуації людська діяльність втрачала 
детермінований характер у наукових реконструкціях, а її спрямо
ваність породжувалася суб’єктами історичного буття. Тому поряд 
з поширенням ідей персоналізму, екзистенціалізму та культурної 
антропології увага науковців дедалі більше зосереджується на про
блемах та суперечностях пізнавального процесу, що виявилося, з 
одного боку, в спробах оцінити ступінь вірогідності та можливості 
історичного пізнання, а з другого -  виявити залежність пізнаваль
ної діяльності від особи дослідника, епохи та середовища його 
побутування.

Окреслений проблемно-тематичний спектр значною мірою 
репрезентований у вказаній дискусії, приводом до якої стала низ
ка публікацій В. Бера (Петрова) у збірниках МУРу, тижневику «Час» 
та інших виданнях. Однак детальніше формалізувати проблемне 
поле у представлених нижче розвідках надзвичайно складно, 
оскільки опоненти застосовували як міждисциплінарний, полісе
мантичний науковий апарат, так і методологічні підходи з різних 
дисциплін та галузей, які вільно переходили з культури і мистецт
ва у суспільно-політичну та наукову сферу й навпаки. До того ж,

Історична доба у світлі наукової дискусії ... • 37



38 • Олексій Ясь

учасники дискусії керувалися різною мотивацією. Крупницький 
прагнув більш-менш чітко окреслити межі застосування запропо
нованого Петровим методологічного підходу, який той визначив 
як «методу заперечення», у світлі тогочасної пізнавальної ситу
ації. Натомість Віктор Платонович був схильний до надмірної абсо
лютизації та генералізації свого підходу, хоча робив це майстерно, 
спираючись на довершену, відточену систему аргументів на осно
ві власних інтерпретацій ряду явищ та подій кількох епох європей
ської історії. Імовірно, що для Петрова це була інтелектуальна гра, 
яка захоплювала його, давала можливість опосередковано вислови
ти своє скептичне Я. Недарма в емігрантських колах Домонтови- 
ча-Бера за неприхований, перманентний, а іноді й злісний скепти
цизм називали українським Анатолем Франсом. «В. Петров був 
великий майстер будувати системи, -  згадував Крупницький. -  Але 
метода заперечення, безперечно, сиділа в самому нутрі його єства, 
мов якийсь чортик. Той чортик хотів гратися, хотів будувати систе
ми в наукових творах і есеях, творити життя в романах і т. д., але в 
якийсь суверенний спосіб, без чиїхось заперечень (нелюбов до кри
тики!). Високий сміливий дух і заразом дитяча до певної міри вда
ча!»34. Проте, хоч би як там було, ця дискусія не тільки відкриває 
своєрідні риси у спадщині Б. Крупницького та В. Петрова, а й дає 
змогу з більш ніж піввікової ретроспективи подивитись на рівень 
наукової полеміки наших колег-попередників, -  рівень якого, на 
превеликий жаль, так бракує сучасній українській історіографії.

*  *  *

Тексти розвідок Б. Крупницького та В. Петрова друкуються за 
публікацією 1947 р. у часопису «Орлик»35. Збережено синтаксичні 
і лексичні особливості авторської мови, правопис оригіналів, офор
млення наукового апарату статей тощо. Механічні та друкарські 
помилки, які відзначені у 11 числі часопису «Орлик»36, та інші вип
равлені без застережень. Посилання Б. Крупницького та В. Петро
ва подаються як підрядкові примітки відповідно до джерела пере

34 Крупницький Б. М ої спогади про В. Петрова. -  С. 736.
35 Крупницький Б. Теорії доби і сучасність // Орлик (Бсрхтссгаден). -  1947. -  №8.

-  С. 7 -12; №9. -  С. 1-5; [Петров В. П .] Бер В. Проблема сгіохи // Там само. -  
1947. -  №10. -  С. 4 -8 . Часопис «Орлик» видавався як місячник культури та 
суспільного життя у Берхтесгадсні (курортне місто у Баварських Альпах) про
тягом 1946-1948 рр. Вийшло 22 номери. Див.: Маруняк В. Вказ. праця, -  С. 416.

36 Виправлення похибок//О рлик (Бсрхтссгаден). -  1947. - № 1 1 . - Зворот титулу.



друку. Коментар О. Яся, позначений |), 2) і т. д., до вміщених нижче 
розвідок цих учених, поданий наприкінці. У квадратних дужках 
наводиться переклад іншомовних цитат або окремих слів. Пере
видання розвідки Крупницького «Теорії доби і сучасність» здійсне
но в його посмертній збірці праць 1959 р.37 Текст цієї статті у зазна
ченому перевиданні майже ідентичний первісному варіанту 1947 
р. за винятком вилучення кількох покликань. Відомо також, що 
Крупницький написав у 1950 р. полемічну статтю-відповідь «Про 
категорію заперечення в історичному процесі»38 на останню публі
кацію Петрова в часопису «Орлик». Але подальшого продовжен
ня дискусія так і не отримала.
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37 Крупницький Б. Теорії доби і сучасність. -  У кн: Крупницький Б. Історіознавчі 
проблеми історії України: 36. статей / На правах рукопису. -  С. 182-205.
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(Новий Ульм). -  1950. -  №42; Передруковано: Крупницький Б. Історіознавчі 
проблеми історії України: 36. статей. -  С. 206-217.



ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Борис КРУ ПНИЦЬКИИ  
ТЕОРІЇ ДО БИ  І СУЧАСНІСТЬ

І
Бер належить до наших найблискучіших есеїстів. Його те
орія епохи, висловлена в цілому ряді його праць, вражає

• розмахом думки. Нарешті, і в нас широкі концепції почи
нають займати відповідне місце.

Цікаво, що ідею «епох» або циклів перший підніс -  як про це 
свідчить Бер -  в українському мистецтвознавстві, незалежно і май
же одночасно зі Шпенглером, акад. Ф. І. Ш міт11 в доповіді, виголо
шеній р. 1919 в Київському Українському Науковому Т-ві. За тим 
же автором ця ідея стала трохи пізніше одною із складових ідей у 
системі поглядів того кола літературознавців, що, як письменни
ки, були об’єднані в гурток «неоклясиків»2’. Знову ж, у 40-х роках 
ці «теоретичні міркування» перейшли в практику літературознав
ства в «Історії української літератури»3’ Д. Чижевського, що ви
никла незалежно від попередніх концепцій (Віктор Петров -  «Про
блеми літературознавства за останнє 25-ліття -  1920-1945». Нау- 
ково-літературознавчий збірник, 1946, ч. 2, ст. 51-52).

Підхоплюючи блискучі характеристики бароккової доби саме 
цього останнього, В. Бер розглядає епоху як історіософічну про
блему. Для нього «історичний процес не становить собою безпе
рервного потоку бу ття. Цей потік розчленовується на певні часові 
відтинки історії» («Історіософічні етюди», МУР, II, 7)4). Відтинки -  
це епохи з їх етапами.

До цих епох, а саме до ідеологій епох він застосовує норматив
ну функцію заперечення, «як засади історії», «структурну норму в 
побудові ідеологій». «Історія людства виразно свідчить, що ідео
логія кожної нової епохи будувалася не сама по собі і не з самої
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себе, а з неґації попередньої. Структуру нової ідеології визначала 
структура ідеології попередньої доби» (МУР, II, 10).

Від епохи до епохи ми переходимо методою заперечення. Се
редньовіччя знало істину догмату, істину як догмат; Новий час -  
істину в звільненні від догматів (МУР, II, 13). Для Середньовіччя 
істина була обов’язкова: Новий час виходив з засади необов’язко- 
вости істин (МУР, II, 12).

Жадна теза, на думку Бера, не обертасться на своє протистав
лення, на антитезу відразу, а тільки етапами. Кожне з заперечень 
розкривається за послідовністю розчленованих етапів. Заперечен
ня, висунуте Ренесансом, заторкнуло середньовічну концепцію 
«істини, об’явленої людству на перших початках його буття», спо
чатку тільки частково (МУР, II, 14). Одночасно автор твердить, що 
заперечення завжди лишається прямим (МУР, II, 16): Середньові
ччя говорило про низхідну лінію буття людства: Новий час -  про 
висхідну. Перше -  про регрес, другий -  про поступ. Наш час знов 
таки воліє говорити про регрес (МУР, II, 17).

Ця градація зміни етапів від Середньовіччя через гуманізм Ре
несансу до Нового часу представляється в формулі: теологія — філо
логія -  математика або іраціональний світ надлюдськости й над- 
природнього; розумовий світ -  природний; технічно-речевий -  
витворений людиною за допомогою машини (МУР, II, 15).

Отже, перед нами три епохи з їх етапами: Середньовіччя, Но
вий час, Наш час, в розгляненні яких автор зрікається ідеї розвит
ку і вживає ідеї заперечення, поскільки йде про ідеологічний бік 
історичного процесу, про ідеології епох.

Тут для нас багато неясного, і ми мимоволі ставимо одне запи
тання за другим. Щодо функції заперечення, то вже в авторових 
«Засадах естетики» читаємо (цитую за Ю. Бойком): «Людські ідео
логії, світоглчдові течії, політичні напрями, теорії мистецтва замі
нюються за принципом прямого заперечення». Вже Ю. Бойко 
підкреслив, що воно не зовсім так, «бо кожна доба, навіть проти
ставляючись попередній, має в собі нашарування попередньої. Ча
сто в історії людства заперечення повстає не відразу, а через про
міжну стадію, яка сама по собі має самодостатнє значення в історії. 
Між французькою революцією і добою реставрації була проміжна 
епоха Наполеона Бонапарте, яка мала свій стиль і в політиці, і в 
соціяльнім, і в мистецтві, тобто мала самодостатні значення» (Юрій 
Бойко -  «Куди йдемо?» Рідне Слово. 1946-ХІ, 52)5).



Взагалі, що таке функція заперечення, неґації? Автор називає її 
нормативною функцією заперечення, структурною нормою. Чи це 
Гегелівська логічна категорія неґації, якийсь чинний, активний, але 
одночасно автоматичний процес, закон, категорія або щось інше? 
Вияв об’єктивного духа? Недурно ж у В. Бера історичний процес 
«розчленовується на певні часові відтинки історії». Сам собою?

Признаюся, ця функція заперечення викликає в мене сумніви, 
принаймні щодо можливости її безоглядного і всебічного уживан
ня. По-перше, я не належу до істориків-об’єктивістів, які хотять з 
історичного процесу зробити щось, що ніби відбувається або витво
рюється поза нашими людськими плечима. Ми творимо історію і 
ми є її носіями. Цей «суб’єктивний підхід» примушує мене в центр 
ставити саму людину і говорити про людське наставления, про 
людську реакцію.

Саме «реакція», хоч і невиразний це вислів, подобається мені 
більше, бо може включати в себе і функцію заперечення, і функ
цію затвердження (напр., традицію, консервативне наставления і 
т. д.) і взагалі відбивати в собі індивідуальні нюанси людського 
наставления і тим самим якось реальніше і нюанси історичного 
ритму. Не завжди є добре зразу брати все (хоч би й ідеологічне) в 
певні тверді шори.

Тому мене функція заперечення, чи гегельянська чи берівська, 
цікавить передовсім, як один з висловів якоїсь, може, сталої риси 
людської вдачі, що робить до деякої міри можливою і певну сталість 
ритміки історичного процесу. Та, правда, таку ритміку ще треба 
довести, і це тим тяжче, що в наших часах, в умовах нашої цивілі
зації (не культури), що поривається скаженим кроком наперед, всі 
темпи стали прискореними і заразом непевними, може, й неритміч
ними.

В. Бер прикладає функцію заперечення, неґації до ідеологій. 
Чому тільки ідеологій? А поза межами ідеологій? З другого боку, 
не зовсім ясне те, чи він має на увазі культурні епохи, як Чижев- 
ський6), чи епохи взагалі? В одному місці він, правда, твердить, що 
навіть «політичні напрями» змінюються за методою прямого запе
речення. Можливо, що реакція мистців з їх сензитивною, вражли- 
вою, змінною вдачею відповідає цій характеристиці. Але в полі
тичній сфері зміни можуть проходити за методою прямого запере
чення, але не мусять. Політика має багато елементів необхідного, 
примусового, і тут творчій думці державних мужів положені деякі 
межі. Напр., в політичних напрямах Англії і Франції, в формуванні
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їх політичної лінії (не стільки політичної, скільки лінії) помітно 
багато традиційного, константного, що переходить через різні і 
різноманітні доби існування держав: ідея європейської рівноваги 
в Англії, ідея розчленованої Німеччини у Франції і т. д. Тут зміни є 
скорше гірипасованням до нових обставин, навіть коли ці зміни 
політично-ідеологічного характеру.

Не знаю, чи можна з трьох епох, поданих В. Бером -  Середньо
віччя, Новий час, Наші часи, зробити щось на зразок тези, антите
зи і синтези. Ясне одне: В. Бер з цілою силою повертається проти 
Нового часу (особливо 19 ст.) і робить зворот у напрямі Середньо
віччя. Але з Середньовіччя -  і це дуже характеристичне -  він бере 
не стільки його зміст, скільки його форму, не віру, а суспільний 
примус.

Ми читаємо у нього: «За наших днів техніка повернула світові 
його неподільність. Людство, спираючись на здобутки техніки, 
починає прагнути світових, неподільних істин. Істин монументаль
них, сталости в істині. Не особистих і хитких, а універсальних; не 
приватних, а соціяльних. Людство робить перші кроки, щоб нада
ти істині не тільки раціональної, але й організованої обов’язково- 
сти... Людство остаточно стомилося від необов’язковости істин, 
від їх плюралістичної множинносте, від їх здрібнілості, приватно
сти думок, партикуляризму мислення. Людина гине в плині умов
них і сумнівних, суспільно безсилих істин. Релятивізм може бути 
доктриною для одиниць, але не може бути доктриною для мас, що 
прагнуть бути організованими. Наш час вимагає від істин функціо
нальної соціяльності, як це було вже колись» (МУР, II, 17-18).

Ще ясніш трохи далі: «Техніка, наука, думка, людина й її праця 
втратили свою дотеперішню суб’єктивність, свою приватність. 
Вони знов стають суспільно чинними через організації, як це було 
колись за Середньовіччя» (МУР, II, 18).

Зовсім не історичним способом, автор перекреслює Новий час, 
відбирає йому, так би мовити, історичну необхідність. По суті це 
знову 19 століття, проти якого в першу чергу оголошується війну. 
«Раціоналізм, суб’єктивізм, релятивізм, плюралізм, скептицизм, -  
каже автор, -  лягли в основу структури гносеологічної системи 
Нового часу. Вони виробилися з неґації. І ми не без здивування 
гадаємо, як це якась епоха могла існувати, плекаючи негативну 
систему світогляду, позбавлену сталости й певности, об’єктивно
го й позитивного, систему, в основі своїй нігілістичну, сперту на 
те, що не є опертям, на сумнів, на ідею критичного розуму, на ізольо
ваний суб’єктивізм особи, що є лише собою» (МУР, II, 14).



В цій сумарній характеристиці під «нігілізм» Новий час пред
ставляється якимсь ідеологічним монолітом, так, неначе не було 
ні барокко, ні романтики, ні, зрештою, раціоналізму 18 ст., що 
зовсім не був сумнівом, тільки вірою у всемогучість розуму. Але 
така характеристика була, очевидно, потрібна, щоб тим яскраві
ше, за допомогою категорії прямого заперечення представити Наші 
часи як окрему структуральну цілість, прямо протилежну посе
редній добі з її етапами.

Цей останній етап 20-го століття -  Наші часи -  виглядає знову 
не реально в його многогранності, в боротьбі різних ідей і різних 
напрямів, і це зрозуміло, бо ми живемо саме в переходньому етапі1, 
в момент кризи — тільки як якийсь моноліт (метода прямого запе
речення) з ясними, виразними, незаперечними ознаками. Схема
тизм, конструктивізм будови аж надто кидаються в очі: «Плюралі
стичний релятивізм становить собою властиву ознаку ідеологіч
ного світогляду 19 ст. Наш час відкидає цей релятивістичний 
плюралізм. Він воліє говорити не про можливість і відносність, а 
про єдність, не про сукупність, а про цілість. Сполученню партику
лярних воль він протиставляє ідею структури, конкуренції -  плян, 
органічності, що породжує себе з себе -  організацію. Генезі проти
ставлено творчий акт, безперервності -  переривність, еволюції — 
революцію» («Екскурси в мистецтво», Рідне Слово, 1946, XII, 57).

Або «20-те століття виступало з запереченням природи й її 
об’єктивної даности. Центр ваги воно перенесло з елементу дано- 
сті на елемент творення, з сталости -  на катастрофу, з еволюції — 
на революцію, з природи -  на людину, з об’єктивного -  на суб’єк
тивне, з фіксації -  на творчий акт, з опису — на дію, з природопи- 
синх наук -  на технічні. «Техніка вирішує все», -  стало провідним 
гаслом доби. Завдання технічної перебудови світу стало провідним 
завданням часу» («Екзистенціялізм і ми», Рідне Слово, XI, 41).

Говорячи про 20-те століття, В. Бер поставив крапку над «і», і 
це саме й викликає сумніви. 20-те століття, хоч і доходить до своєї 
середини, все ще є не даністю, а скорше завданням. Можна гово
рити про деякі тенденції, які виявила епоха, та й то з значною обе
режністю.
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Чимало людей відчуває сьогодні, що «eine geschichtliche Epoche zu Ende ist 
und die neue noch keine Gestalt angenommen hat» [«одна історична доба прийшла 
до кінця, а нова ще не оформилась». -  нім.] (Das Gespräch über die Kirche, 
FRANKFURTER HERTER, 1947, H. 3, S. 292).
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Ще більш вражає ужиток, який робить автор з цих характерис
тик для самих письменників, до яких і він сам належить, на полі 
мистецтва: «Тенденція нашого часу ототожнити літературу й полі
тику перемогла внутрішній спротив письменників, що в наші дні 
одстоювали звичний образ світу, як він склався ще в 19 ст. ....

Ідею свободи творчости обстоювало 19 століття, ідею обов’яз
ку й мобілізаційної готовости -  20 століття» («Екзистенціялізм і 
ми», 34).

Або: «Те, що було таке важливе для мистецтва Нового часу: 
принцип простору, закони перспективи, природа й людина, ідеал 
«природної людини», психологічна характеристика індивіда, -  усе 
це втрачає свій сенс у технічному, пляновому, структуральному 
мистецтві Нашого часу» («Екскурси в мистецтво», 64).

Це технічне, плянове, структуральне мистецтво виглядає, як 
якась індустрія, масова продукція, а сам мистець з його «мобіліза
ційною готовістю» скорше пригадує індустріяльного робітника, ніж 
творця духових цінностей. В результаті ми прийшли до голої, аб
солютної «техніки», і оця техніка, хоче цього автор, чи ні (думаю, 
що не хоче!), є останнім словом його науки, «істиною», з якої лю
дина має черпати сили для свого життєвого шляху.

II
В. Бер в своїх статтях в «Часі» (1947, ч. 5 і 8 -  3 циклю «Засади 

історії») спробував змодернізувати на свій зразок ту порівняльно- 
соціологічну або універсальну методу, про яку я говорю в праці 
«До методологічних проблем української історії» (Авґсбурґ, 1946, 
видання УВАН7)).

Новітня метода в історіознавстві, якою ми починаємо користу
ватись, ще тільки робить перші кроки. І саме тут потрібні пояс
нення.

Моє означення її як порівняльно-соціологічної, що працює ме
тодою аналогій, В. Бер відкидає, бо «новітня метода не є ні по- 
рівняльництвом, ні соціологізмом в дусі 18-го століття» («Час», 
1947,ч. 8).

Зате він цілком погоджується з іншим означенням її у мене як 
універсалістичної («Час», 1947, ч. 8).

Але як уявляє собі В. Бер цю універсальну, цілостеву або струк
турну методу?

Ми читаємо в нього: «Ми змінюємо наші історіознавчі кон
цепції. Свою увагу історик переносить з часткового в суцільне, з



окремої події або з сукупності подій -  на структурну будову епо
хи. Історик вивчає не відношення речей і явищ, а речі й явища як 
такі, в цілковитій певності, що структура окремого явища або ок
ремої події й структура епохи тотожні» («Екскурси в мистецтво», 
57). Кілька сторінок далі натрапляємо на вислів: «Мистецтво й 
фізика, цілком незалежно одне від одного, за останні 40 років вияви
ли тенденцію розвиватися в одному й тому ж напрямкові, -  зна
менний факт, що з ’ясовує нам природу “доби”. Тут не доводиться 
говорити ні про “взаєм овплив”, ні про “віднош ення” , а про 
“суцільність” доби» («Екскурси в мистецтво», 63)2.

І ще одне місце: «Я не говорив би про аналогії. В новій методі 
мова йде про ототожнювання, про ствердження тотожности окре
мого з цілим, а не про аналогії» («Час», 1947, ч. 8).

Саме цієї «цілковитої певности» я не маю. Я не мав певносте, 
що «структура окремого явища або окремої події й структура епо
хи тотожні». Вони можуть бути тотожні, але не потребують бути 
тотожними. Ототожнювати явища, події і добу -  це значить вірити 
в «praedestinante Harmonie», в те, що кожна окремішність носить у 
собі, як у монаді Ляйбніца, цілий світ епохи, без впливів і зв’язків. 
Пізнати окреме явище -  значить пізнати добу. Пізнати добу -  зна
чить пізнати окреме явище.

І для мене універсальна, цілостева метода є дослідженням струк
турної суті явищ, того основного суттєвого, до деякої міри типо
вого, що характеризує якесь явище. Але не в тих специфічних фор
мах, яких надає В. Бер структурності. Коли історик говорить про 
«структурність», то в переноснім сенсі (так само, як історик, гово
рячи про «суть», не потребує бути послідовником науки Гуссерля 
про феноменологію в строгім розумінні «послідовносте»), а не в 
тім буквально взятім з психології, тим більше, що психологія є наука 
про психічну природу органічної істоти, якою (себто органічною 
істотою) доба не є3.
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2 Кубісти на початку ХХ-го століття твердили: «Індивідуалізм... не має права на 
існування, бо кожний предмет має внутрішню структуру, яка у всіх однакова, 
коли звільнити  о б ’єкт від його змислсних пов’язань» (R. F. R aufast, Der 
Kubismus und die Gegenwart, WORT UND TAT, 1946, II, S. 34).

3 Про структурну психологію читаємо такс: «Психіка творить розчленовану ці
лість, в якій конструкція в своїй дії виконує завдання, потрібні для других 
функцій, будучи, в свою чергу, ними обумовлена» (О. Кульчицький -  «Психо
логія на порозі нової доби», «Рідне Слово», 1946, XI, S. 60).

Не ясно, оскільки В. Бер наближається до морфологічної структури культур 
Ш пенглера. Для Ш пенглера культури або культурні епохи -  це свого роду
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Зрештою структури в історії -  це більш-менш вдало взяті схе
ми, іноді навіть умовно прийняті (порівн. -  ідеальні типи Макса 
Вебера), щоб тим легше з ’ясувати деякі питання. Коли ми орудує
мо методою аналогії або ототожнювання, то тут виявляє себе пере
довсім наша інтуїція. Принаймні мені так здається супроти раціо
налізму В. Бера.

По суті ця метода інтуїтивного розуміння (intuitives Versthen), 
інтуїтивного схоплення основного, структурної суті або просто суті 
дає тільки ряд можливих, більш-менш правдоподібних комбінацій. 
Такі комбінації стоять одна поруч одної, і їх може бути чимало. І 
тут свобода думки, свобода комбінацій кінчається там, де факти 
роблять спротив. Рішає доказ.

Залишається враження, ніби універсальна метода має у В. Бера 
бути універсальною і в сенсі всезначности, або замістити всі інші. 
Безперечно, це вища метода, синтетична par excellence*. Найбіль
ше надається вона для дослідження багатогранного й широкого 
історичного потоку. Вона «звертається, -  тут я погоджуюся з 
В. Бером, -  до таких універсальних категорій, як феодалізм, рене
санс, барокко, вік просвіти, капіталізм, соціалізм і т. д.» («Час», 
1947, ч. 8).

Але ціла ця проблематика «епох», особливо коли брати її ідео
логічний бік, є свого роду об’єктивізацією історичного процесу як 
такого. Я взагалі не є прихильником тих, що говорять про закони 
історичного розвитку (В. Бер взагалі не хоче чути про «розвиток»), 
чи то були б історики 19 ст. з їх природничо-фізикальними уявлен-

організм, в собі заключні будови з своїм відокремленим, самостійним життям. 
Ці культури можна продовжувати.

Також пригадується тут і цілостсва метода Отмара Ш пана з його «Ganzheit» 
психічно-органічного характеру та з одночасним відкиданням кавзальности. 
(Порівн.: G. Lukacz. Die deutsche Soziologie zwischen dem ersten und zweiten 
Weltkrieg, AUFBAU, Berlin, 1946, VI, S. 592).

Andre M alraux в статті «Der M ensch und die künstlerische Kultur» (DIE 
INTERNATIONALE REVUE-UM SCHAU, 1947, H. 2, S. 148) пише: «Diese 
Auffassung der Kulturen als in sich abgeschlossener Welten war in der Zeit zwischen 
den beiden Kriegen fast überall in Europa herrschend geworden. Sic kam, wie 
bekannt, in Deutschland zur Welt und drängte nach und nach, ungreifbar und unklar 
wie sie war, die alte, bis dahin herrschende Idee einer allgemeinen in linearem Forts
chritt sich kontinuierlich entwickelnder der Zivilisation» [«Таке витлумачення куль
тур, яке існувало між двома війнами, панувало майже у всій Європі. Воно поши
рилося, як відомо, з Німеччини по світу та побутувало все більше і більше 
невідчутно і непомітно, як стара доміную ча ідея лінійного поступу, ідея 
безперервного розвитку єдиної цивілізації». — кім ].

* Головним чином, переважно (ф р .).



нями про закон, чи сьогоднішні історики-марксисти-діялектики. 
Історія складається з неповторних явищ, -  явищ одноразових, інди
відуальних, з явищ, при досліді яких треба не спускати з очей ос
новну фігуру історичного процесу -  людину як окрему особу і 
людину як народ-націю. Люди роблять історію, і коли історик або 
соціолог натрапляє на якісь правила сталости і подібности в «до
бах», то треба не забувати, що вони є висловом або результатом 
людської діяльносте, людських реакцій на оточення і свій внутріш
ній світ, сталих реакцій, подібних реакцій. Отже, настановлення 
людське в добі і добах важніше, ніж об’єктивний, зоб’єктивізований 
стан «епохи».

Зрештою, наша увага застановляється не на одних «добах» як 
таких. «Для історіографії наших часів», -  каже В. Бер, -  «поняття 
епохи є одне з найвластивіших» («Екскурси в мистецтво», 59). 
Окреме місце займають історичні «постаті», і це зовсім не без зна
чення, хто є властивим виразником доби, ідеології доби: Мусоліні, 
Гітлер, Черчіл, Рузвелт, Сталін або хтось інший. Можна навіть 
поставити академічне питання: хто ж з них відповідає в дійсності 
структурній цілосте доби 20-го століття за схемою В. Бера? Буває 
(хоч це трапляється зрідка), що історична постать переростає всякі 
межі епох, вростає в тисячоліття, як це сталося з Христом -  бого- 
чоловіком, де від особи не можна відірвати ідею. В той час як 
В. Бер робить горизонтальні розрізи в історії, тут ми маємо верти
кальний розріз.

Знову ж інакше представляється питання народів-націй. Народ- 
нація, складаючись з людей зближеного між собою національного 
наставлення, мовної одности, расового споріднення, має в собі деякі 
константні риси, традиції, звичаї, спосіб житгя і думання, своє своє
рідне, що висловлює себе в історичному процесі через цілі епохи. 
Поняття «народу-нації» і поняття «епохи» не збігаються. Коли ми 
говоримо про епохи, то ми абстрагуємо їх від їх живих носіїв, від 
націй з їх індивідуальними рисами і тенденціями, так само, як ми 
абстрагуємо, беручи епохи як такі, без огляду на історичні постаті. 
По суті це нації-народи, які надають, так би мовити, обличчя добі.

Серед модерних істориків саме тут помітна тенденція одним 
цілостевим рисом, через епохи накреслити історію своєї країни, 
свого народу-нації, вбрати її, так би мовити, в одну коротку синте
тичну формулу. Так були написані історія Ф ранції Бенвіля 
(Bainville) або історія Англії Тревельяна (Trevelyan). У нас зробив 
спробу Михайло Антонович, поклавши в передмові до своєї «Історії
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У країни» (в 4 томиках видання Ю. Тищенка)81 в основу україн
ського історичного процесу наш колонізаційний рух, але не пере
ціниш цього в діло при викладанні окремих епох української історії.

Безперечно, універсальна метода, як її представляє В. Бер, ви
глядає дуже спокусливо. Це свого роду заклик іншими очима ди
витися на світ і історичний процес, а крім того, це ще й заклик до 
чину: зактивізований історик має дати зактивізовану історію («Нова 
метода ще не розроблена... її творення є творчим завданням нашо
го часу» («Час», 1947, ч. 8).

Все це дуже добре, тільки не можна погодитися з тим, щоб ця 
універсальна цілостева і структуральна метода була одинока і ви
ключна. Повторюємо: ця метода є щойно завершенням, останнім 
словом, хоч би і як проблематичним. Також рішуче заперечую я, 
що ми можемо все дослідити в історичному процесі, виходячи з 
принципу відповідности цілого частинам і частин цілому (можли
во, В. Бер сам так далеко не йде!). Кожний уважний спостерігач 
помітив, що універсальну методу можна з успіхом застосувати там, 
де вже досить накопичено матеріялу. Самий предмет нашої науки 
треба взяти на увагу. Історія не має свого положеного мовби на 
стіл об’єкту. Історик мусить його знайти, відшукати. Першим зав
данням історика є встановлення факту, реконструкція подій. Коли 
В. Бер говорить, що ми маємо досліджувати не зв’язки між подія
ми або явищами, а явища як такі, бо структура явища, події і струк
тура доби тотожні, і цього досить для їх пізнання, то треба ще, 
щоб ці явища, ці події були перед нами і щоб доба була виповнена 
фактами.

Без реконструкції факту (а ця реконструкція без пов’язання 
подій не можлива) ніяка універсальна метода нам нічого не помо
же. Універсальна метода з своїми аналогіями або ототожнювання
ми приходить на готове, на виготовлений істориком-аналітиком або 
навіть істориком-генетиком матеріял. Тому існування генетичної 
методи з її навчанням явищ в еволюції, в процесі руху, в розвитку 
й зв’язку між подіями, в зв’язках явищ, нарешті з її причиновістю 
так само зрозуміле, як і існування універсальної методи. Зрештою, 
В. Бер і сам не заперечує генетизму як такого. В одному місці він 
каже: «Це зовсім не значить, що нова метода історіознавча (уні
версальна) є агенетичною або антигенетичною» («Час», 1947, ч. 8). 
На його думку, «генетизм сьогодні різко відмінний од генетизму, 
яким він був в 19-ому сторіччі. Генетизм 19-ого ст. мав механі
стичний характер» («Час», 1947, ч. 8).

4-28



Під цим радо і я підпишуся, тільки з тією різницею, що гене- 
тизм 19 ст. мав серед представників гуманістичних наук здебіль- 
ша характер органічно-природничий, а не механістичний.

Я так само проти органічності, як і механізму на полі історії. 
Але В. Бер іде значно дальше і каже: «Коли історик наших днів 
посилається на клімат або на середовище, на грунт або на расу і 
кров, коли він оперує такими категоріями як нарід, розвиток, без- 
переривність, еволюція, рух, рівновага, я твердо знаю -  він нічого 
не зробив, щоб переступити обрії світу, витвореного клясичною 
фізикою і клясичною механікою» («Екскурси в мистецтво», 58).

Безперечно, безпосереднє покликання на клімат, середовище, 
ґрунт, расу і кров і т. д. -  це віддає ще історіознавством добрих, 
традиційних часів. Я давно вже тримався тої думки, що важливе 
не середовище, а реакції на клімат, ґрунт і т. д. Ми ж бо досліджує
мо історію людства, а не клімату і ґрунту. На цьому полі треба ще 
багато зробити, але це окрема тема, якої тут не можна розширяти.

В. Бер бере справу занадто радикально: або — або. У нього в 
20-му ст. «генезі протиставлено творчий акт, безпереривності -  пе- 
реривність, еволюції -  революцію» («Екскурси в мистецтво», 57).

Щодо творчого акту, то я надаю йому великого значення. Тільки 
чому творчий акт протиставляється генезі, а революція виключає 
еволюцію? На мою думку, кожний творчий акт є свого роду рево
люцією, але кожна революція переходить в еволюцію. Революція 
починає, еволюція продовжує. Еволюцію ми розуміємо тут просто 
як розвиток, але й його автор відкидає.

Розуміється, і тут потрібні деякі пояснення. Історичний процес 
зв’язується в 19-му ст. цілком природно з поступом, з еволюцій
ним поступом. Сьогодні поволі вияснюється, що можна говорити 
з цілковитою певністю про цивілізаційний поступ. Культурний 
поступ поставлено під знак запитання: культура, якої не тільки без 
естетики, але й без етики, без моралі не можна собі й уявити (абстра
гуємо від об’єктивних, законсервованих, музеальних даних куль
тури, нам йде передовсім про культурне настановлення), знахо
диться в стадії кризи. Наші часи виявляють не тільки уточнення, а 
то й помноження добра, але й інтенсифікацію, помноження, вирафі- 
нованість зла. Тепер ми знаходимося в стадії загострення, тяжкої 
боротьби між обома началами, і не відомо, яка доля чекає нашу 
культуру. Чимала частина нашого світу або перейшла, або перехо
дить через деякі стадії культурної примітивізації... Розуміється, це 
не дуже радісний розвиток, але все ж таки розвиток.
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А втор відкидає також і поняття причиновости, яке гуманітарні 
науки (а також і історія) перебрали, мовляв з клясичної механіки 
(«Час», 1947, ч. 8). На його думку, модерна фізика зреклася цього 
п оняття  так само, як ідеї безгіереривности й субстанції-маси4.

Видатний німецький фізик П. Йордан, -  каже він, -  вмістив у 
грудневому другому числі «Prisma» за 1946 рік статтю «Потрясне- 
на причиновість» з характеристичним піднаголовком: «Вплив ато- 
м ово ї фізики на філософію» («Екскурси в мистецтво», 58).

Знову маємо перед собою непотрібне загострення справи. Я 
уважно прочитав найновішу статтю Иордана «Die Stellung der 
Naturwissenschaft zur religiözen Frage» (UNIVERSITAS, 1947, H. 1) 
і маю враження, що ґеттінґенський професор говорить про прори
ви на полі причиновости: в сфері мікрокосму, а може, й макроко
сму (астрономічно-космологічнім) стара механічна законність -  
кавзальність втратила свою силу. Тут ніби панує свобода, і тут 
можна говорити про закономірність тільки в статистичному ро
зумінні (середніх вислідів діяння великих згруповань атомів). Але 
це тільки прориви. Поза ними майже все в анорганічних рухах і 
діях переходить у формах кавзального примусу, необхідности. При
чиновість зовсім не відкинено; вона існує й далі, тільки паралель
но з свободою, себто в певних, значно обмежених рамках.

Але це ще велике питання, чи дійсно історики вживали понят
тя причиновости, взяте з старої клясичної фізики. «Причиновість», 
а саме причиновість за мотивами і «свобода» в людських акціях і 
реакціях, обговорювані не раз в їх співвідношенні, надавали цій 
проблематиці зовсім відмінного характеру. І тільки сьогодні фізи
ка вирівнюється в цій справі на гуманітарні науки, хоч і зовсім 
іншим способом.

Один з найавторитетніших сучасних істориків, гегельянець Бе
недетто Кроче, в своїй останній праці «Geschichte als Gedanke und 
als Handlung», що вийшла в 1938 р., так думає про причиновість в 
історії: «Die menschliche Handlung ist nicht beherrscht von einem 
einfachen Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen und sie ist 
auch nicht unabhängig von diesen Ursachen, sie ist gleichzeitig bedingt 
und frei»* (Georges Golay, Benedetto Croce, Philisoph und Historiker, 
DIE INTERNATIONALE REVUE-UMSCHAU, 1946, III, 342).

4 Але субетанція-маеа і енергія разом залишаються при всіх змінах у природі 
збереженими. Так виглядає, оскільки я знаю, сучасний закон збереження 
матерії.

* «Людська дія не є залежною від простого зв 'язку причин та наслідків, а також 
не € незалежною від причин, вона одночасно умовна та вільна» (нш.).

4*
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Отже, там, де В. Бер робить антитезу, спробуємо прийти до 
якоїсь синтези. Пов’яжемо революцію з еволюцією (зрештою без- 
переривних, перманентних революцій й немає), переривність з без- 
переривністю (теза переривности сьогодні незаперечна, але те, що 
на близькім віддаленні видається чи є переривністю, на великім 
віддаленні або при змасуванні виглядає як безпереривність), а при- 
чиновість з свободою, як це зробив Кроче.

Наприкінці ствердимо ще раз: універсальна метода -  це є свого 
роду зміна погляду. Але метода, на мою думку, не виключна5. Шу
кання суті явища, структуральної суті явищ, доби чи якогось іншого 
відповідного об’єкту -  надзвичайно плодотворний принцип, але 
він, як усяка вища синтеза в історії, вимагає наявного, встановле
ного об’єкту, себто фактів, провірених і приведених у зв’язок між 
собою. Тому й універсальна метода не виключає, а навіть вимагає 
діяння генетичної методи (та чи тільки її одної?), звичайно, зре
формованої і припасованої до модерних вимог історичної науки.

Напр., відомий німецький соціолог Курт Брайзіг у своїй останній книжці «Das 
neue Geschichtsbild im Sinn der entwickelnden Geschichtsforschung» (Berlin, 1944) 
розрізняє дві історіософічні методи: описову і розвиткову (entwickelnde). Остан
ня має займатися відкриттям зв’язків, ссбто історичними подіями в їх пов’яза
ності в часовім перебігу. В протилежність до Ранкс, що хотів представити ми
нуле, як воно було, Брайзіг висуває наперед історичне, як воно стало. Мета 
досліду -  пізнання становлення (des Werdens -  ст. 163-164). Цю розвиткову 
методу подає Брайзіг як свого роду оперування більш абстрактними поняттями. 
Це метода типізації, при чім упорядкування і архітектурна будова матеріялу 
робиться за власними ідсями-думками (Einsichten -  ст. 186). Коли подумати, 
то цю досить неясну методу Брайзіґа можна підвести і під звичайну еволюцію, 
і під генетизм, і під універсалізм -  і взагалі під що хочете.

Супроти раціоналіста Брайзіга можна виставити іраціоналіста Альфреда 
Вебера, представника нової методи інтуїтивної «Kultursoziologie» -  (Ideen zur 
Staats- und Kultursoziologie, -  Karlsruhe, 1927), який у своїй останній книзі 
«Abschicd von der bisherigen Geschichte» (Hamburg, 1946, s. 267) знову виходячи 
з основного, мстапогічного переживання, з безпосереднього досвіду, який може 
бути пояснений тільки натякливими словами, ставиться проти кожної догми, 
системи, проти кожного «закріплення» (Verfertigung) -  через логічні формули.

На його думку, форми європейського думання пережилися. Ми вступаємо 
в фазу унівсрсально-скзистенціяльного переживання (universelles Daselnscrlcb- 
nis). Разом з тим на зміну теперешнім формулам приходить світова організація. 
На Европу і її  розвиток, шо приходить до свого кінця, можна дивитися ретро
спективно. В її історії, що приходить до свого кінця, можна вбачати тільки 
деякі найвищі пункти: цс переважно культурно-історичні постаті, що, як маяки, 
служать нам провідниками на шляху в невідоме майбутнє, що ми його шукаємо: 
Данте, Леонардо, Мікель Анджельо, ІІІекспір, Паскаль і т. д.
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Прийде час, і ми не будемо так категорично заперечувати наше 
19 століття, ставити його під знак запитання, як це робиться ще 
сьогодні. Зовсім негувати наше народництво 19 ст., -  в цім все ще 
відчувається вплив Донцова.

Знову ж не будемо, йдучи за модою, і розвінчувати Донцова. В 
цім нема потреби, бо на Донцова ми можемо вже дивитися з істо
ричного штандпункту. Донцов -  наше минуле, хоч і недавнє мину
ле. Він виконав свою історичну місію.

У нас були дві сильні реакції на 19 ст.: одна Липинського з його 
«Листами до братів-хліборобів», в яких висловлено концепцію 
клясократичної, трудової монархії, друга — Донцова з його «На
ціоналізмом». 20—30-ті роки нашого століття були добою безпе
речного панування ідеології Донцова серед широких кіл галиць
кого громадянства (деякі прихиляються і до ідеології Липинсько
го) і серед молоді.

Ця реакція була не безпідставна. Вона явилася результатом роз
чарування нашим 19 століттям і його кульмінаційним пунктом, 
українською революцією 1917-1920 рр., в якій виступила виразно 
непідготовленість українців до будови власного державного тіла.

Саме проти цього то соціялістичного, то демократичного, то 
просвітянського, то просто провансальського і хуторянського 
19 століття почав боротьбу Донцов. Це було абсолютне заперечен
ня 19 століття як цілости, з усім його багажем, починаючи від ки- 
рило-методіївських братчиків і кінчаючи соціял-демократами і со- 
ціял-революціонерами наших революційних часів.

Безперечно, що в прочищенні атмосфери була потреба. Дон
цов воював проти української мягкотілости і інертности, прекрас- 
нодушшя і прекраснословія. Він воював проти Драгоманова з його 
абсолютними інтернаціональними правдами (тільки в національнім 
оформленні), але знову і сам впадав у протилежну крайність: на 
місце абсолютних інтернаціональних правд мали стати абсолютні 
національні правди; перед вищою істотою -  нацією, перед її по
требами і вимогами зовсім поступалася особистість або й сходила 
до нуля.

Але це заперечення 19 століття продовжується й сьогодні. Кра
ще навіть сказати, -  не заперечення, а засудження. Тільки воно йде 
іншими методами і виходить із інших штандпунктів. Я сам не раз 
підкреслював, що державницький напрям в історіознавстві нашо
го часу був до деякої міри реакцією на народництво наших істо
риків в 19 ст.

III



Але це не значить, що ми маємо засуджувати добу. «Кожна доба 
стоїть окремо до Бога», -  говорив Ранке9). 19 століття мало в собі 
не тільки негативне, але й позитивне. Покищо ми дивилися на нього 
очима тих, що хотіли в цьому нашому минулому бачити причини 
наших невдач. А зрештою прийшов уже час подивитися на справу 
спокійно, очима історика.

Ми доходимо половини нашого 20-го століття, і є тут над чим 
подумати. Наш час перебрав від минулого століття і національну, і 
соціяльну лінію. Національне відродження (особливо малих на
родів, а сьогодні й колоніяльних) та соціяльний рух -  це те, що 
в’яже одну добу з другою. Але в той час, як 19 століття плекало 
ідеал людини, його заступило в наші часи плекання тотальности. 
Змінився підхід до справи.

Саме це виявило себе в першій половині 20-го ст., яка є для 
себе певною цілістю. Тут висунулися наперед виразні тенденції 
тоталітарного характеру. Одні з цих тоталітарних режимів загину
ли, совєтський існує й далі, вийшовши переможцем і навіть пе
рейшовши в офензиву супроти Европи й світу.

Саме тепер, коли ми доходимо до середини століття, помічає
мо, що стоїмо на грані розвитку. Наші часи є висловом не тільки 
боротьби, конфліктів, але й виразної кризи.

Шляхи розходяться -  і не тому саме, що з одного боку існує 
капіталістичний світ, а з другого комуністичний. Сьогодні совєт
ський соціялізм є по суті державним капіталізмом, а капіталізм 
старої Европи (а почасти й Америки) перейшов у стадію більш- 
менш регульованої державою господарки. Удержавлення деяких 
великих капіталістичних підприємств, яке проводять у життя і в 
Англії, і у Франції, і в інших країнах, вносить нову ноту в світові 
соціяльні відносини. Тут десь лінії розвитку починають сходити
ся. І вже маємо цілі статті, що виходять під багатозначними заголов
ками, як: «Verstaatlichung der europäischen Industrie» автором якої є 
Барбара Вард, редакторка лондонського часопису «The Economist» 
(див. Die Amerikanische Rundschau, Januar 1947, H. 11, S. 18-29)6.

В основному, світ відчув, що треба задовольнити потреби пра
цюючої людини. В той час, як Велика Французька Революція 
звільнила людину від персональних, особистих пут, тепер на на
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6 Або стаття Leon Buquet «Die Politik der Verstaatlichungen in Frankreich», Wort 
und Tat 1946, II, 40 -63 , а також стаття Michael Prutschcr: «Zwischen Verstaatli
chung und Hochkapitalismus», Frankfurter Hefte 1946, H. 4, S. 67-73.
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ших очах проходить повільне звільнення людини від пут матері- 
яльних; навіть не звільнення, а скорше забезпечення людини не
обхідним життєвим мінімумом.

Саме техніка, цивілізаційний поступ робить колишню надрив
ну, безперестанну працю людини (оскільки не в концентраційних 
таборах) непотрібною. Нема вже потреби працювати 16 і більше 
[ 'О Д И Н  у день, як колись. Сьогодні 8-годинний робочий день є нор
мою. Завтра нормою може бути 6-годинний робочий день)7.

Маса має в середньому забезпечення, асекурацію на випадок 
хвороби і старости. Заробітна платня, якщо не брати під увагу 
моменти кризи, як сьогодні в Европі і Німеччині, дає можливість 
значно кращого існування робітникові, як колись у 19 ст. Це звільняє 
людину до деякої міри від економічних пут, ставить її вище як ду
хову особистість, розширяє її приватну сферу.

Саме тут шляхи розходяться. В тоталітарних державах людина 
мусіла зректися всього персонального, віддати всю себе, включно 
до своєї душі. Поза суспільним нічого не залишалося; приватна 
сфера не існувала. Також і Совєтський Союз хоче матеріяльного 
забезпечення людини-пролетаря, але ціною його індивідуальнос
те, а на практиці і особистої гідности. Тут особливо виразно вид
но, що розвиток іде шляхом механізації, обезособлення; ідеалом є 
людина в казармі.

Проти цих тенденцій тоталітаризму, який знову переходить у 
наступ під гаслом: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», духова Ев
ропа збирає свої сили на ідеологічну боротьбу.

Відомий французький поет і філософ Альберт Камус (Камю. -
О. Я.) відповів недавно на питання, хто є пророком сучасної Фран
ції, в такій прецизній формі: «Маркс, Жан Павль Сартр і Хрис
тос». (I. J. Brown: «Was Frankreich heute denkt». Neue Auslese 1947, 
IV, 46).

Три основні питання займають сьогоднішню Францію: марк
сизм, екзистенціялізм8 і християнство (на це вже вказав С. Г. в «Па

7 E. W. Lcawcr und I. J. Brown у статті «Die Fabrik der Zukunft» припускають, що 
при переході фабрик на повну автоматизацію робочий тиждень буде складатися 
з двох-трьох днів (див. Die neue Auslese 1947, V, 41).

8 1) Про широту впливів скзистснціялізму свідчить християнсько-католицький 
журнал «Frankfurter Hefte», шо симпатизує екзистснціялізмові. Тут особливо 
звертають на себе увагу стаття Вальтера Діркса «Paul Hindemith und diese 
Stunde» («Frankfurter Hefte» 1946, H. 4) з її  спробою дати поняття скзистсн- 
ціяльної музики і стаття Клеменса М юнстера про екзистенціяльнс малярство 
(«Frankfurter Hefte» 1946, H. 3).



ноптикумі нової французької літератури», МУР, II, 1946 та згаду
ваний I. J. Brown).

Марксизму не будемо тут розглядати. Він є чисельно досить 
сильний, і його ідеологи зібрані довкруги журналу «La Pensee». 
Екзистенціялізм займає посередню позицію між марксизмом і хри
стиянством. Дуже цікавою фігурою є Сартр, якого вважають го
ловним репрезентантом французького екзистенціялізму, хоча він в 
дійсності стоїть на чолі лівого крила руху. Поет, романіст і філо
соф, він заступає атеїстичну, але одночасно революційну тезу в 
екзистенціялізмі поруч арелігійних представників тієї ж течії, як 
філософа Жана Валя і письменника Альберта Камуса9.
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2) Цікаво, що в листопаді минулого 1946 року відбувся в Римі інтерна
ціональний філософський конгрес, який поставив під дискусію дві теми: марк
сизм і екзистенціялізм. 1 тут виявили себе серед екзистснціялістів два крила: 
ліве, репрезентоване Сартром, яке його противники назвали «філософією руїни, 
розвалу» («Philosophie du désastre»), і праве з Марселем на чолі, яке дуже велику 
вагу поклало на тс, що воно нічого спільного не має з «сартрівцями» (Ernesto 
Grassi: «Marxismus und Existcntionalismus», Die Gegenwart, Freiburg im Breisgau 
1947, Nr. 26/27, S. 30).

У вересні 1946 р. Ернест Анссрмс (Ernest Ansermct) запросив духову еліту 
Европи до Женеви на «Rccontrcs Internationales», де темою дискусій виставлено 
було «Der europäische Geist» (традиція культурних конгресів повстала ще під 
час війни).

Видатний французький письменник Ґегснно (Guehcnno), говорячи про 
модерні намагання поєднати ідею свободи і справедливости, підкреслює, що 
Европа опинилася між Америкою, що заступає «свободу без справедливости», 
і Совєтською Росією, що заступає «справедливість без свободи».

Ще цікавішим був діялог між одним з основників німецького (і взагалі) 
екзистенціялізму Карлом Ясперсом (другий Гайдсггср) і Ґеоргом Лукачом, 
мадярським соціологом німецької школи, відомим репрезентантом історичного 
матеріялізму на діялектичній основі. Це був тон «трагічного гуманізму», який 
і тут, як і на листопадовім конгресі УНЕСКО в Парижі, заступали антима- 
тсріялісти. Саме в цім виявила себе Франція з її внутрішнім діялогом між Мон- 
тсніем і Паскалем. В Парижі супроти комуніста і поста Люї Арагона (див. його 
найновішу книгу «Комуністична людина») з його колективізмом і «культурою 
мас» виступив Андрс М альро з його індивідуалізмом і складною пробле
матикою «нової» людини, що свідомо ставить свою волю до боротьби, хоч і 
знає, що йде в невідоме майбутнє (див. «Das europäische Gespräch», Merkur 
1947, H. 1, S. 118-126).

5 Альберт Камус (див. його статтю «Die Krise des Mcnschcn», Die amerikanische 
Rundschau, 1947, XII, 3-12) ставить на перше місце вартості, що притаманні 
всім людям: загальне добро всіх лю дей, щ о прямую ть до солідарности, 
пов’язаність людей у взаємнім визнанні людської гідности, створення універ
салізму (універсальної ідеї), завдяки якому всі люди доброї волі відчувають, 
що вони між собою пов’язані.
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С ам  Жан Павль Сартр виявляє виразну тенденцію наближення 
до марксизму-комунізму. Але тут повстали сильні перешкоди. 
С ар гр  заступає центральну для екзистенціялізму ідею людини, 
свобідної людини, ідею гуманности. Він згоден якнайближче зійти
ся з комуністами на політичному полі, але ціною їх зречення від 
матеріялізму в пляні філософічному.

Марксисти не дуже радо йдуть йому назустріч. I. Alvares del 
Vayo каже, що Сартрова любов до пролетаріяту є «eine unerwiderte 
Liebe» (див. Die Existenzialphilosophie und die politischen Folgen, 
Aufbau Berlin, 1947, H. 11, S. 1160). Негативне наставляння видно 
й з праці молодого комуністичного філософа Г. Мужена (H. Mougin) 
в його праці «Courte Historie de l ’existentialisme», що почала дру
куватися в комуністичнім «La Pensee» (A. Patri: «Vue d ’ensemble 
sur l’existentialisme», Paris, Janvier, 1947, Nr. 27, S. 66)'°.

Також і В. Бер підкреслює, що Сартр на перший плян висуває 
не партію, -  а людину, не масу, — а особу. Говорячи про шляхи ре
волюції, французький філософ розмежовує матеріялізм і револю
цію. Матеріялізмові він закидає ігнорування людини та прокламує 
свободу в людях, а не в речах («Екзистенціялізм і ми», 38).

Саме В. Бер ставиться дуже скептично до екзистенціялізму, 
беручи за його основну фігуру Ж. П. Сартра. Він закидає Сартро- 
ві, що «йому соціяльність нової доби хотілось би підпорядкувати 
суб’єктивістичному партикуляризмові минулої». Тому й відповід
но виглядає у В. Бера характеристика екзистенціялізму як цілосте: 
«Хисткість, несталість, кволість є властиві ознаки екзистенція
лізму» («Екзистенціялізм і ми», 40).

Тим часом є ще праве крило екзистенціялістів виразно христи
янського наставления, куди прилучають Леона Блюа (L. Віоу) ка
толицького напрямку і Карла Берга протестанського напрямку (див.
I. Brown 50). Але головним репрезентантом уважають Ґабрієля 
Марселя (A. Patri 65)".

Дуже сильним з ідеологічного боку є, на наш погляд, христи
янський католицький напрям у сучасній Франції. З численних

10 Див. також Henri Mongin: «Wie Gott in Frankreich: Heidegger unter uns» (Aufbau, 
B erlin 1946, H. 6, S. 5 79 -584), де ф ранцузький учений протестує проти 
популяризування Гайдеггсра, одного з засновників екзистенціялізму у Франції, 
з огляду на те, що він був членом націонал-соціялістичної партії.

" Ґ. М арсель виступає (див. його книгу «Homo viator», Paris, 1945) проти песи
містичного наставляння Гайдеггсра. Для нього «екзистенція» висловлює себе 
не стільки через Гайдсітсрівську категорію «тривоги» (Sorge, Angst), скільки 
через «надію, радість, величання» (Anbetung).



представників виберемо дві маркантніші фігури: Марітена, що є 
сьогодні французьким послом при Ватикані, і Муньє, шефа-редак- 
тора відомого журналу «Esprit»l0).

Філософія Марітена є не тільки філософією «загального доб
ра», поборенням макіявелізму в політичній сфері, але й прокляма- 
цією нового гуманізму простої людини. В праці «Права людини і 
природний закон», що недавно з ’явилася, він виробляє цілий «ка
талог» основних прав людини, з ’єднуючи стару ліберальну науку 
природного права з соціяльними постулятами людських прав 
(Jaques Maritain: «Das Ende des M achiavellismus», «Frankfurter 
Hefte», August 1946, S. 15-22 und Oktober 1946, S. 616-627 та
A. Vedross-Drossberg: «Die Internationale Anerkennung der Mens
chenrechte als Voraussetzung des Weltfriedens», Wort und Tat, 1946, 
IV, S. 12).

Сам Емануель Муньє підкреслює, що його персоналістичний 
рух є відповіддю або реакцією на офензиву, штурмом тоталітар
них систем. Наша епоха є епохою звороту і кризи історичного 
процесу. Криза 20-го століття є не тільки кризою господарсько- 
соціяльною, але й кризою західньої людини, західньої цивілізації, 
яка вимагає революційної розв’язки. Персоналістичний рух є та
кож філософією революції, як і марксистський і екзистенціяльний, 
з тією різницею, що він заступає, в протилежність до двох останніх, 
людську особистість як окрему вартість12.

Персоналізм бере на себе оборону людини, оборону духового, 
оборону культури, оборону Заходу. Основною проблемою є: що 
стане міродатним для історичного розвитку -  авторитет творчої 
людини (творчий імпульс) чи пасивна матерія? Бо хід історії зовсім 
не примусовий; він залежить від того, якою буде людина.

З цього погляду персоналізм революціонізує людину. Він 
підготовляє супроти тенденції об’єктивізації, супроти так званих 
об’єктивних людей, що не вирішують, а підпорядковуються неми
нучому, світ людяних людей, світ свобідних, відповідальних і ак
тивних людей. Ми маємо вимагати права самовизначення свобід- 
ної людини.

Але ця свобідна людина зовсім не відірвана від загального жит
тя. Поняття «персоналізму» і «спільноти» нерозривно між собою

5 8 *  Борис Крупницький

12 Тут М уньє фальшиво оцінює екзистснціялізм, який саме в основу філософії 
кладе людину. Саме в цім гуманізмі і є спорідненість між персоналізмом і 
скзистснціялізмом.
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п о в ’язан і. Тільки людина не сміє бути знаряддям і тільки знаряд
дям  у руках  якоїсь організації, установи і т. д. Те, що Муньє засту
пає є персоналістичний колективізм, себто колективізм відпові
д ал ь н и х  і свобідних особистостей. В персоналізмі підкреслено 
пов’язаність людей між собою і з природою (комунікабельність).

Навіть у наші часи технічних здобутків, в наші часи життя се
ред мас мусить високо стояти персоналістично свідоме життя. 
Зовсім не потрібно в часи технічної революції закликати до зни
щення машин'і повороту до попереднього, передіндустріяльного 
стану. Паралельно з технічною революцією, та й навіть у її межах, 
має йти друга революція, яка поруч нової економічної і колектив
ної побудови вертає нам нашу внутрішню ціну, наше «я». Знову 
людина осягає супроти речей свій авторитет, свою незалежність і 
свою свободу. Але до того доходить вона, не виходячи з соціяль- 
ного оточення, не зрікаючися технічного поступу. Людина не відхо
дить від життя, але, навпаки, йде в його гущу, вона є активним 
членом спільноти і не сміє бути індиферентною. (Emmanuel Munier: 
«Der Personalismus und die personalistische Bewegung», Die interna
tionale Revue Umschau, 1946, H. 2, S. 156—164)U).

Цей новий, активний, революційний гуманізм є виразно хрис
тиянського (католицького) характеру, як це видно з його статті: «Die 
Agonie des Christentums» (Lancelot, 1946, 111, S. 13—26), та й у самій 
програмі його часопису «Esprit» виявлено намагання пов’язати 
соціяльне думання з християнським.

По суті, зазначилися у Франції не три фронти, а два: один мар
ксистський, а другий -  просто гуманістичний чи гуманістично- 
християнський. Реакція на тоталізм набирає все більших розмірів. 
Тому такий інтерес до людини, тому захист людини, тому вису
нення свобідної людини, людяної людини, з любов’ю до ближньо
го, людини, що зберігає свою людську гідність.

Духова Франція плекала ідею гуманізму, людяної людини: чи 
то були невіруючі, енциклопедисти або раціоналісти, чи представ
ники християнства і романтизму (Шатобріян, Гюґо), чи оновлене 
католицьке християнство наших часів, чи скептики такого типу, як 
Анатоль Франс, Валєрі, Сартр. Тому саме у Франції і з ’являються 
ідеології, які хотягь індивідуалізм і спільноту привести до якоїсь 
гармонії, до якогось співжиття, навіть у часи технічної революції, 
у часи наступу на людяну людину, на свобідну особистість.

Не потребуємо тут говорити про англо-саксонський світ. Ясно, 
що англо-саксонець ішов у світ не тільки з фунтом або доляром в



кишені, але й з біблією в руці. Роля пуритан у господарськім розвит
ку Америки відома. Серед англійців не було необмеженого гону 
до індивідуалізації, зате тут людська особистість і не зазнала при
крих обмежень. Англійці і американці належать до людського типу, 
що вміє тримати самодисципліну, тому й у них найбільше свободи.

Саме в колах свободолюбних народів знайшлися люди, які, стоя
чи в обличчі тоталітарних режимів з їх терористичною практи
кою, зрозуміли, що основні права людини не досить забезпечені. 
Навіть у конституційних країнах права людини були досі забезпече
ні постільки, поскільки консти туційний закон був дійсний; зміною 
конституційного закону можна було знищити права людини.

Звичайно говорять про дві соціяльні революції. Перша, фран
цузька 1789 р., розрахувалася остаточно з шляхтою і репрезентова
ним нею феодалізмом. Вона була провісником і засновником полі
тичного гуманізму в Европі. Проклямація прав людини (в її основі 
лежала вже проклямація американської незалежности 1776 р.), нею 
проголошена, говорила, що «метою всякого політичного об’єднан
ня є зберегти природні і вічні людські права. Ці права такі: свобо
да, власність, особиста недоторканість (Sicherheit) і право спроти- 
ву проти пригнічення». Як бачимо, це була загально-людська ре
волюція, що звільняла людину, кожну людину, від персональних 
пут, і одночасно буржуазна революція (святе право на власність), 
якої інспіратором і носієм був третій стан -  буржуазія.

Супроти буржуазії і капіталізму приходить з часом все сильні
ше до слова пролетаріят і соціялізм. Пролетаріят виявив себе вже 
в революційнім 1848 році, коли проголошено було «людське пра
во на працю», в році, коли з ’явився знаменитий комуністичний 
маніфест Маркса. Починаючи з другої половини 19 ст., він наби
рав усе більшої ваги і сьогодні, в нашім столітті, вийшов на перше 
місце.

Але чи це дійсно той пролетаріят, як його собі уявляли в 19 ст.? 
По суті, він складається сьогодні не тільки з звичайних робітників, 
але й з цілої армії урядовців, службовців, учителів, письменників, 
мистців, інженерів, техніків, лікарів -  людей, що існують з вільної 
праці, не маючи і не наживаючи при тім капіталів, з державної або 
приватної платні. Це вже дуже широка, велика категорія людей, по 
суті, зовсім не пролетаріят, а взагалі працюючий люд.

І саме ніби для пролетаріяту прийшла друга велика соціяльна 
революція, революція російська. Але російська революція не вий
шла з основного потоку європейського життя, вона повстала всу
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переч з наукою Маркса і Енгельса в країні, де не було передумов 
для пролетарської революції, в країні переважно сільсько-госпо- 
дарськ ій , зі слабо розвиненою індустрією і з нечисленною, по
рівнюючи, робітничою клясою, а до того -  в країні, що її історич
ний розвиток мав свої особливості, які значно віддаляли її від захід- 
ньоевропейської спільноти народів.

Звичайно вважають, що французька революція була першим 
етапом у поступовім соціяльнім процесі, а російська-другим . Що 
французька революція почала, те російська закінчила.

В дійсності російський розвиток, розвиток російської революції 
прийняв характер однобічний. Це була безперечно пролетарська 
революція або точніше -  в ім’я пролетаріяту, і вона саме проле- 
тарієві принесла звільнення від приватного підприємця, але хіба 
тільки на те, щоб передати його знову в руки підприємця держав
ного в особі держави. Пролетар як особа був закабалений в ім ’я 
пролетаріяту як цілости. Особистість втратила свої персональні 
права і не забезпечила за собою навіть матеріяльних прав, бо гос
подарем став зовсім не пролетаріят, а партія (рівна державі), яка 
була заступлена невеликим числом енергійних і талановитих лю
дей, в руках яких опинилася вся влада. По суті, пролетарська ре
волюція принесла закабалення маси (з певними, правда, правними 
і матеріяльними привілеями для робітничої кляси, в порівнянні з 
іншими клясами) в ім’я ідеалу казармового життя і спільного кот
ла, без права на власну думку, з інустріялізацією і механізацією не 
тільки господарств, але й самих душ.

Націонал-соціялізм і фашизм теж заступали лінію цілковитого 
підпорядкування особистосте державі або нації. 1 це підпорядку
вання проводили в ім ’я національного добробуту, щоб поширити 
націю назверх, підвищити її соціяльний стандарт та забезпечити 
життя її мас коштом інших народів.

Тому й реакція на готалізм така маркантна. Поділ іде, як уже 
сказано, не тільки по лінії соціяльній, а й світоглядовій. Сьогодні 
вирішується доля людства як окремішностей: чи вдасться зберег
ти своє персональне обличчя, свою душу, свою духовість, чи вони 
стануть жертвою бездушного молоха, держави-левіятана, що го
товий пожерти все і вся.

Саме тепер варто застановитись на нашім 19 столітті. Через 
помішання поняття, через Донцовщину ми втратили відчуття до 
тих позитивних якостей 19-го століття, які на сьогодні знову ста
ють актуальними. Реакція на лібералізм, демократизм і соціялізм



19 століття, як вони виявили себе під час невдалої будови україн
ської державносте 1917-1920 рр., була аж надто сильна. Заперечено 
взагалі ціле 19 століття, і відгуки цього ми помічаємо й сьогодні.

Але вже час змінити точку зору, не все треба шукати негації 
там, де є чимало й позитивного. Це, передовсім, є гуманізм, лю
дяність, якої носієм довший час була українська інтелігенція.

Починаючи від кирило-методіївців з їх романтично-християн
ським і глибоко гуманним світоглядом, в нашій культурі, а особли
во в літературі, не щезали з обрію гуманні ідеї. Цей український 
гуманізм проходить через ціле 19 століття, не минаючи і представ
ників позитивістичної і соціялістичної ідеології. Наше народниц
тво 19-го століття, хоч і має провінціяльне обличчя, наскрізь гу
манне, людяне.

Безперечно, в українців взагалі закладені якісь глибокі сердечні 
якості. До деякої міри вони стоять у зв’язку з тим, що Чижевський 
назвав українською «філософією серця». Природна людяність ук
раїнця така помітна, що знайшла собі відгомін навіть у чужинець
ких описах України різних часів.

А в літературі? Та вже відомий роман В. Наріжного «Бурсак» 
(1825) -  не тільки авантурницький роман з першими ознаками ре
алізму (опис бурси), він помітний і своєю проповіддю людяносте.

А Гоголь? Проблема людяности була в Гоголя одною з цент
ральних проблем його ідеології і творчости. «Живі і мертві або 
черстві душі» грали в його світогляді надзвичайну ролю ціле жит
тя. Відома Гоголівська «Шинель» була, насамперед, спробою по
казати макрокосм у мікрокосмі, показати в малій незначній лю
дині, придушеній російською бюрократичною машиною, людсь
ке, що звертає на себе нашу увагу, жаль і співчуття.

Чи Шевченкова творчість, а також Франкова не є одним гас
лом: «Будь людиною!»? Д. Чижевський у «Нарисах історії філо
софії на Україні» (ст. 128) надзвичайно цікаво характеризує духо
ву постать Шевченка, звертаючи увагу на те, що її основною ри
сою, провідним почуттям у цілій його творчості, основним пато- 
сом його життя був антропоцентризм -  поставлення людини в 
центрі всього буття, всього світу.

Можна цих зразків подати багато більше, не тільки з літерату
ри, але й з народнього жиггя, з правової української творчості і 
т. д. і т. д.

Факт, що ми маємо в нашім 19 столітті (коли ним тільки обме
жимось!) багате джерело гуманних ідей. Сьогодні, коли проблема
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гум ан ности , людяної людини стала такою актуальною, ми маємо з 
чим іти в Европу. Тут у нас є досить багажу, щоб включитися в 
загальни й  європейський потік з його виразним зазначенням іде
алів християнського або світоглядного гуманізму.

Б еручи  гуманну традицію з 19 століття, ми хочемо сепарувати 
її від усього хуторянського, квієтистичнош цієї доби. Це сепару
вання, по суті, вже сталося завдяки таким діячам, як Донцов. Наша 
доба принесла нові ноти актуальности, динамічности, революцій
носте; виступили нові люди, готові до чину і боротьби.

Саме це сполучення гуманізму 19 ст. і динамізму 20 ст. і є та 
синтеза, яку свідома своїх обов’язків еліта впродовж другої поло
вини 20 ст. має проводити в життя. Ми недурно перейшли через 
криваву, жорстоку першу половину 20 століття. Сьогодні навіть 
боротьба ідеологій вижимає людей твердих і рішучих. Це гуманізм 
з новим обличчям, гуманізм людей, що кличуть іти в життя і пере
формувати його, а не говорити тільки про ідеали та виносити ре
золюції.

Наше покоління реагує вже не тільки на 19 століття, але й на
20 ст. І ми бачимо на очах, як тут разом з категорією заперечення 
працює категорія ствердження. Ми свідомо звертаємося до кра
щих ідеалів 19 століття і пробуємо втілити їх у наше 20 століття. 
Але не так, як це робило попереднє покоління, покоління першої 
світової війни.

І саме в цьому наша спільність з Західньою Европою. Ми пли
вемо в потоці того ж самого європейського духового життя. Тут 
нема вибору, тут треба тільки зрозуміти ситуацію13.
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ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Віктор БЕР
ПРОБЛЕМ А ЕПОХИ

1
таття Б. Крупницького «Теорії доби і сучасність» (Орлик,
1947, серпень, ч. 8, с. 7-12) має критичне настановлення.
Справа йде про початок розгорненої дискусії, предметом 

якої, відповідно до наголовка статті Б. Крупницького, є проблема 
(теорія) епохи, з одного боку, і проблема сучасности, як епохи, з 
другого. «Перед нами, -  пише Б. Крупницький, -  три епохи з їх 
етапами: Середньовіччя, Новий Час, Наш Час, в розгляненні яких 
автор зрікається ідеї розвитку і вживає ідеї заперечення, поскільки 
йде про ідеологічний бік історичного процесу, про ідеології епох» 
(с. 7)'. «Тут, -  додає він, -  для нас багато неясного, і ми мимоволі 
ставимо одне запитання за другим» (с. 7).

Однак, ставити запитання Б. Крупницький починає в тому по
рядку, з яким я дозволив би собі не згодитись. Він починає з поста
новки загального питання про суть неґації, як фактора історії. «Вза
галі, -  питає Б. Крупницький, -  що таке функція заперечення, не- 
гації?.. Чи це Гегелівська логічна категорія неґації, якийсь чинний, 
активний, але одночасно автоматичний процес, закон, категорія, 
або щось інше? Вияв об’єктивного духа? Недурно ж у В. Бера істо
ричний процес «розчленовується на певні часові відтинки історії». 
Сам собою?.. Признаюся, -  закінчує Крупницький абзац, -  ця фун
кція заперечення викликає в мене сумніви, принаймні щодо мож
ливосте її безоглядного і всебічного уживання» (с. 7).

Підготовка тексту та коментарі Олексія Яся.

Цс твердження Б. Крупницького висловлене не зовсім точно, бо «ідея розвитку» 
не протистоїть «ідеї заперечення»; «розвиток» може здійснюватись за «запере
ченням».

« М о л о д а  н а ц і я » ,  № 2  (2 3 ), 2 00 2
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Щодо мене особисто, то я вважав би наведені запитання за пе
редчасні. Не в них суть і не з них годилося б починати обговорен
ня проблеми. Не тому, що ці питання неістотні, зовсім не тому. Ці 
питання самі по собі дуже важливі (і, насамперед, згадане: що таке 
взагалі заперечення?..), але ми зробили б ґрунтовну помилку, коли 
б почали говорити тут про Геґеля й провадити різницю між «геге
лівським» запереченням і «берівським». Я волів би зосередити 
обговорення не на цьому колі питань, а на зовсім іншому. Аджеж, 
як слушно зауважує Б. Крупницький, «самий предмет нашої науки 
треба взяти на увагу. Історія не має свого мовби положеного на 
стіл об’єкту. Історик мусить його знайти, відшукати. Першим зав
данням історика є встановлення факту» (11). Про це й повинна 
йти мова: про встановлення факту! Обговорення проблеми треба 
починати з констатації фактів. Не з питання: що таке заперечення, 
а з питання: чи є заперечення? З питання: чи властиве для історич
ного процесу заперечення, як функція й фактор історії, чи ні?

Історична функція заперечення в усій всебічності її застосу
вання викликала сумнів у Б. Крупницького. Але виключно від нас 
залежить, при обговоренні проблеми, почати з сумнівного чи бра
ти безсумнівне. Візьмімо безсумнівне. Повторимо цитату, наведе
ну у Б. Крупницького. «Середньовіччя знало істину догмату, істи
ну як догмат; Новий Час -  істину в звільненні від догматів» (МУР,
II, с. 13). «Для Середньовіччя істина була обов’язкова; Новий час 
виходив з засади необов’язковости істин» (МУР, II, с. 12).

В обох випадках ми маємо справу з ф а к т о м взаємопроти- 
ставлення двох тез, що з них кожна перша протистоїть кожній 
другій, одкидає іншу, становить просте заперечення цієї іншої. Крім 
того, ми маємо нагоду встановити також і той факт, що кожна з 
цих двох парних тез належить різному відтинкові часу, тобто, інши
ми словами, ідеологічна протилежність цих двох тез разом з тим є 
їх часова протилежність, протилежність двох часових відтинків, 
що ним вони належать, двох епох. Або як сказано: від епохи до 
епохи ми переходимо через заперечення.

Я волів би послатись при цьому не на автоцитати і не мною 
зібрані й підкреслені факти протиставлень, а на авторів, які стояли 
б поза найменшою підозрою, що вони будь-що-будь шукають або 
намагаються шукати заперечень. Я беру одну з останніх публікацій 
«Beiträge zur christlichen Philosophie» (М айнц, 1947), статтю
В. Тролля «Über Bildungswert der Naturwissenschaft», початок цієї 
статті.
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«Хто хоче зрозуміти 19 от. і поза тим цілий Новий Час, повинен 
звернутися до Середньовіччя, яке в усьому становить проти
лежність до тенденцій, що накладають свій відбиток на перебіг 
Нового Часу. Основна наука Середньовіччя звучить: Б о г -м ір а  всіх 
речей, міра буття, пізнання, морального й соціяльного чину. Но
вий Час каже навпаки: не Бог, а людина -  міра й ціль усіх речей, 
вона сама для себе ціль і закон. Отже, в центрі поставлено «я» 
людини, автономний суб’єкт, через що й духову позицію Нового 
Часу означувано як суб’єктивізм. Бога одсунено в далечінь, де він 
став майже несприйнятим для духового зору. При кінці цього про
цесу виступає вже цілком поцейбічна людина, людина зовсім чужа 
надприродному, що обожнює тепер себе, і тому, що вона вимагає 
щодо себе необмеженого самозвеличення, вона звертається проти 
Бога. «Тільки з знищенням божого може бути освячене людське!»
-  сказав барон Карл фон Рокітанскі, президент Академії Наук у 
Відні, одкриваючи 10 лютого 1870 р. Антропологічне Товариство. 
І Йодль, наводячи цю фразу в своїй «історії етики», аподиктично 
заявляє: «Богом для людини є людство» (с. 33).

Визнаймо, ця частина статті В. Тролля звучить цілком у «берів- 
ському» дусі, немов автоцитата. Ймення й цитати можуть бути замі
нені, сенс лишиться незмінний. На жаль, В. Тролль ставить точку 
там, де треба було почати йти далі. Він згадує авторів з кінця 19 ст., 
замість щоб почати з 15-16 ст. Аджеж лише тоді ми могли б вираз
но встановити варіянти формул цих протиставлень і, відповідно 
до того, етапи, з яких Новий Час почав і якими він завершив себе.

Логічне заперечення в своїй історичній чинності -  жадна ілю
зія. Це конкретний факт історії, що якнайвиразніше показує нам 
грані тих часово-відтинкових розмежувань, що їх ми означаємо як 
епохи або як етапи чи стадії епох.

2
Я пам’ятаю дуже добре: першим завданням історика є встанов

лення, констатація факту. Але завдання історика полягає не тільки 
в тому, щоб встановити факти, але і в тому, щоб вичерпати їх. Так, 
відповідно до цього, постає питання, чи історичне розчленування 
антитетичних тез і категорій становить собою приналежність однієї 
сфери ідеології або практики, чи воно охоплює всі сфери людської 
практики й теорії?.. Б. Крупницький прагне обмежень. На його 
думку, заперечення в деяких сферах діє за ознакою «може», а де
яких за ознакою «мусить». Так він робить виняток для сфери по

5*
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літики. Він твердить: «В політичній сфері зміни можуть проходи
ти за методою прямого заперечення, але не мусять. Політика має 
багато елементів необхідного, примусового, і тут творчій думці 
державних мужів положені деякі межі» (с. 8).

Не знаю, можливо! Я знаю тільки, що мистецтво має стільки ж 
елементів необхідного й примусового, як і політика, і творчій думці 
митців покладені такі самі межі, як і творчій думці державних 
мужів, науковців, техніків, філософів, архітектів або генералів. 
Ніхто з них не діє довільно, «суб’єктивно».

Не будьмо голословні. Щоб з ’ясувати, чи змінюються політичні 
напрями за методою прямого заперечення, звернімося до фактів. 
Приймімо до уваги пораду В. Тролля: хто хоче зрозуміти 19 сто
ліття й взагалі Новий Час, повинен почати з Середньовіччя.

Отже, які погляди були властиві європейському Середньовіч
чю в сфері політичної думки?

Теократичний абсолютизм з його принциповим і послідовним 
трансценденталізмом був властивою ознакою політичної доктри
ни Середньовіччя. Спираючись на текст Св. Письма, Середньовіч
чя вчило: «Ність власть, аще не од Бога». Воно стверджувало божі 
джерела влади, владу, що походить од Бога, що свій початок знахо
дить у Бозі й від Бога. Воно стверджувало ідею царства як ідею 
трансцендентного царства Божого, як ідею в істоті своїй есхатоло
гічну й апокаліптичну. Отже, есхатологічну ідею влади. Трансцен
дентну природу влади, як абсолютної божої влади. Владу Бога, що 
виключає можливість визнання, поруч себе, будь-якої іншої влади.

Новий час секуляризує політичну доктрину. Звільняє її од 
зв ’язків з церквою. Будує її а-догматично та анти-догматично, 
супроти церкви й незалежно від церкви, спираючи свою аргумен
тацію не на тексти Св. Письма, Августина або Хому Аквіната, а на 
античні джерела, раціоналістичні та натуралістичні міркування й 
спостереження. Розум і природу.

Концепція верховної влади, звільнена від есхатологічного й 
трансцендентного забарвлення, лишається в центрі нової політич
ної доктрини. Це взагалі дуже характеристичне для політичних 
мислителів Нового Часу, що вони насамперед і майже виключно 
оперують поняттям верховної влади, все до нього зводячи й усе 
йому підпорядкуючи. Категорія верховної влади важить для них 
найбільше. Вона лишається основною й вирішальною впродовж 
усього Нового Часу.



Проблема епохи * 6 9

Чому? ... Ось питання, на яке відповідь можна дати, тільки звер
нувшись до Середньовіччя. Обговорюючи політичну доктрину 
Бодена (1530-1596) і зазначивши, що головна її частина стосуєть
ся проблеми верховної влади, Дель Веккіо зауважує: «Це поняття 
верховної влади (суверенітету) не могло бути виразно сформоване 
за Середньовіччя, бо в нього вклинялися принципово чужі йому, 
насамперед теократичні елементи (з одного боку, суверена розгля
дали як Представника Божого, а з другого, в февдалізмі політичну 
суверенність змішувано з приватним правом власносте)». (G. Del 
Vecchio, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, с. 70).

Новий Час заперечив середньовічне вчення про абсолютну вла
ду трансцендентного божого, але визначив абсолютну владу іма
нентного людського. Трансцендентизмові протиставив іманентизм, 
теократизмові -  секуляризований анти- геократизм, абсолютизмові 
божого -  абсолютизм людського, людську владу, яка була б така ж 
абсолютна, як і божа.

Політичні мислителі Нового Часу говорять не про божі, а про 
людські джерела абсолютної влади, про абсолютну самодостатність 
людської влади, про те, що людська влада може так само бути са
модостатня і в своїй самодостатності абсолютна, як і божа, не по
требуючи спиратися ні на що, окрім самої себе. Політичні ідео
логії Нового Часу оперують поняттям абсолютної людської влади, 
яка виходить з себе і стверджує себе через себе і в собі.

Макіявеллі (1469-1527) перший робить спробу розвинути по
літичну систему секуляризованого абсолютизму, іманентної само
достатносте людської влади, систему, яка в своїй аргументації грун
тувалась би не на текстах Св. Письма, як це було за Середньовіч
чя, а на раціональній природі людського. Він розгортає концепцію 
влади, що не мас нічого спільного з теократично-есхатологічним 
ідеалом царства небесного. Він учить про владу, яка перед собою 
не ставить жадної іншої мети, ні релігійної, ні моральної, ніякої, 
окрім однієї: бути самою собою, отже бути владою. Так відкидаєть
ся морально-етична аргументація, есхатологічна й взагалі транс
цендентна мотивація вчинків володаря. Не царство Боже, не до
сягнення потойбічного стає метою його політичної діяльносте, а 
ствердження своєї власної влади.

Наступні абсолютисти -  Боден, Гоббс, Гуго Гроцій і т. д. -  діють 
у тому ж напрямку, що й Макіявеллі. Вони продовжують розвива
ти ідею секуляризованого абсолютизму, учення про абсолютну 
владу самодержавного володаря монарха, що її властивими озна



ками є сталість і необмеженість, і яка не знає для себе жадної іншої 
основи, окрім самої себе. Держава не відокремлюється від особи 
державця: C ’etat c ’est moi* -  відповідно до вислову, що приписуєть
ся Людовикові XIV. Особа державця поглинає собою все: державу, 
верховну державну владу, підвладних, нарід. Усе, що є в державі, є 
через нього, і поза ним немає нічого. Навіть релігії, -  бо: Cuius 
regio eius religio (чия країна, того й релігія).

Не важко помітити, що вся п е р с о н а л і с т и ч н а  концепція 
абсолютизму становить собою обернену, негативну копію з серед
ньовічного теократичного абсолютизму, з тією відміною супроти 
останнього, що місце єдиного й всевладного Бога займає такий 
самий єдиний і всевладний необмежений з е м н и й  суверен. Транс- 
цендентизм знято. До поцейбічних, земних взаємин прикладено ті 
поняття, що з них Середньовіччя робило виключну приналежність 
потойбічного, небесного, божого.

Теократія є ознакою Середньовіччя, з концепції абсолютної 
монархії починає Новий Час. В абсолютній монархії державець є 
все: нарід, підвладні -  ніщо. За Боденом, громадянин супроти су
верена має тільки обов’язки і не має жадних прав супроти держа
ви. Так само, за Гоббсом (1588-1679), люди, зрікаючись своїх по
чаткових природних прав, передають їх володареві, який проголо
шує закони й визначає право й не-право, дозволене й недозволене. 
Громадянин не сміє претендувати на жадні особисті права щодо 
державця, носія верховної влади; обов’язок громадянина -  безу
мовна підлеглість державній владі, що втілює й сполучає в собі 
загальну владу всіх людей.

Концепція абсолютности влади, однаково за Середньовіччя й 
за Нового Часу, породжує таку саму концепцію абсолютного запе
речення прав на владу з боку підвладних і взагалі народу. «Якщо, 
за Гуго Гроцієм, цілковите заперечення за окремим громадянином 
усіх прав становить лише один варіянт серед багатьох можливих 
інших суспільного договору, то, за Гоббсом, таке повне відмов
лення -  єдиний об’єктивно розумовий висновок, необхідна й ос
новна передумова всякого державного устрою. Нічим не обмеже
на підлеглість людей владі, за Гоббсом, визначає, як непорушна 
вимога, ввесь зміст суспільного договору, що залишається не
змінною при всіх проявах акції верховної влади, навіть тоді, коли 
влада порушує безпеку й мир підвладних, замість їх оберігати. Тим
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«Держава -  цс я» (фр.).
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самим -  підсумовує Дель Веккіо, -  Гоббс виказує себе типовим 
представником абсолютизму» (с. 82).

Доктрина абсолютної монархії, з її ствердженням абсолютної 
влади монарха і таким самим абсолютним запереченням прав на 
владу з боку народу, становить перший і основний етап у розвитку 
політичних ідей Нового Часу. їй протистає, як її заперечення, ан
титетична їй д о к т р и н а  п о л і т и ч н о г о  д е м о к р а т и з м у ,  
що в жорстоких революційних змаганнях упродовж майже двох 
століть, спочатку в Англії, а далі у Франції приходить на зміну цій 
персоналістичній концепції секуляризованого абсолютизму.

Середньовіччя стверджувало трансцендентну рівність усіх пе
ред Богом; абсолютивна монархія Нового Ч асу-р івн ість  політич
ної безправності всіх перед абсолютною владою короля; демокра
тія -  загальну політичну рівність усіх супроти самих себе, супро
ти верховної влади, носієм якої виступає тепер цілість, однакове 
рікне право всіх на політичну владу.

Якщо в абсолютній монархії державець є все, а підвладні, нарід
-  ніщо, то концепція народовластя, проголошуючи принцип влади 
народу, ідею монарха-народу, суверенності! народу, здіймає цю 
протилежність між владою одного і безвладністю всіх. В політич
ному демократизмі абсолютній владі короля протиставлено ви
знання абсолютної влади народу. Влада не одного, а цілости, не 
монарха, а народу. Не влада особи, а безособова влада всіх. На
родній характер влади. Народність влади. Ідея національної дер
жавності! ...

Універсалізмові абсолютної влади не-народнього монарха про
тиставлено замкнену в собі осібність влади суверенного народа-
нації.

Середньовіччя й абсолютизм Нового Часу будувало свою полі- 
тично-суспільну доктрину на принципі особи, становости й ієрар- 
хізму; політичний демократизм Нового Часу -  на принципі а-пер- 
соналізму, антиієрархізму й безстановости. Середньовіччя роз
членувало суспільство за системою ієрархічних підлеглостей і 
співпідпорядкованостей, за градацією ступенів, ідучи від нижчого 
до вищого й завершуючи всю будову образом Бога; Новий Час 
змагається за переборення цієї ієрархічної станової структури 
суспільства, за суспільство як аритметичну сукупність тотожних 
собі одиниць. Він звільняє ремісника від ланцюгів цехового ладу і 
селянина з кріпацької залежности, позбавляючи в свою чергу духів
ництво й аристократію їх станових привілеїв для того, щоб кожно-
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го громадянина визнати однаково рівним у політичних правах кож
ному іншому.

Середньовіччя стверджувало ісрархізований монізм; Новий Час
-  аритметичний плюралізм. В доктрині політичного демократиз
му над усім тріюмфує плюралістична ідея приватної ізольовано- 
сти особи й політичного партикуляризму.

Політичний демократизм оформлюється як скерований проти 
абсолютизму, як антиабсолютичний і, тим самим, як релятивістич
ний. Лише в системі політичного демократизму переборюється 
остаточно релятивізм, спроба розвинути доктрину політичного 
релятивізму, вчення не про абсолютність, а про відносність влади, 
послідовно проведена тенденція заступити ідеал абсолютної вла
ди ідеалом відносної влади, влади як сукупносте відносностей. 
Політичний демократизм розробляє поняття про верховну владу, 
як сполучення кількох влад, що з них кожна обмежує іншу. Повно
та влади не повинна належати нікому зокрема; вона не повинна 
бути в руках ні одного, ні всіх. Взагалі не повинно бути єдиної 
влади як цілосте, влади, зосередженої в чиїх-небудь одних руках.

У Локка ідея політичного демократизму схрещується з меха
нічним вченням Ньютона, з доктриною гравітації і таким спосо
бом витворюється вчення про рівновагу відношень; вчення про 
рівновагу відносностей, про поділ влад, що й досі визначає як струк
туру конституційного устрою більшосте країн світу, так і спосіб 
політичної акції.

Політичний демократизм виступає як доктрина механічного 
релятивізму. За його концепцією, тільки с п і в в і д н о ш е н н я  
розчленованих влад гарантує державу від абсолютизму і забезпе
чує свободу в країні.

Л і б е р а л і з м  19 ст., в своїй істоті, -  це й ніщо інше, як 
політичний антиабсолютичний демократизм, в основі якого лежать, 
з одного боку, аритметичний партикулярний плюралізм, а з друго
го, релятивізм і концепція обрахованих відносностей. Предметова 
реальність даностей втрачає своє значення; її заступає числовий 
облік співвідношень.

Поруч з доктриною політичного демократизму витворюється 
доктрина с о ц і я л ь н о г о  д е м о к р а т и з м у .  Уже Монгескіє в 
своєму «Дусі законів» (1747) не задовольняється з вимоги політич
ної рівносте; політичний егалітаризм він прагне доповнити со- 
ціяльним. Він прагне не свободи для відокремлених одиниць, але 
тотожносте цілого. Центр ваги з поодинокої одиниці переносить-
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на ціле. П ерсон ал істи ч н ом у  абсолю тизм ові й п ол іти ч н ом у  д е 
м ократи зм ов і п роти стає  ан ти -п ер со н ал істи ч н и й  д ем о к р ати ч н и й  
варіянт абсолю тизм у, п озбавлени й , у в ідм іну  від  л іб ер ал ьн о го  д е 
мократизм у, як реляти візм у, так  і л іб ерал істи чн и х  тен д ен ц ій .

Уже з цієї довідки ми переконуємося, що «сфера політики», 
супроти тези Б. Крупницького, не становить собою жадного ви
нятку. Засади прямого заперечення діють у цій сфері не менш, а 
може, навіть ще більш виразно, як у кожній іншій. Людство опе
рує не так уже великою кількістю ідеологічних категорій і оперує 
ними в історії за цілком певними схемами. Схема д і я д и і діядно- 
го розчленування -  одна з найбільш основних і найбільш власти
вих для історичної течії часу, хоч і не виключна.

Про «індивідуальні нюанси людського настановлення» (с. 8), 
на які вказує Б. Кругіницький, можна було б тут не згадувати, не 
тому, що вони не грають своєї ролі в історії, а тому, що саме в 
даному контексті їх можна обминути. Для чого говорити тут про 
«реакцію мистців з їх сензитивною, вражливою змінною вдачею», 
коли, можливо, взагалі наші почуття -  то лише рудименти ідео
логій пережитих епох?! ...

З
Бор. Кругіницький наводить цитату з «Засад естетики»: «Люд

ські ідеології, світоглядові течії, політичні напрямки, теорії мис
тецтва замінюються за принципом заперечення». З приводу цього 
він зауважує: «Вже Ю. Бойко підкреслив, що воно не зовсім так, 
«бо кожна доба, навіть протиставляючись попередній, мас в собі 
нашарування попередньої» (с. 7). Я цілком згоден: воно не зовсім 
так. Замість говорити про пряме заперечення, Микола Кузанський 
волів говорити по соіпсісіепиа оррозкогшп, сполучення протилеж
ностей!

Б. Крупницький воліє говорити про «нашарування» епох. Я не 
думаю, що посилання на «нашарування» розв’язувало б складність 
історіософської проблематики. Чи можна сказати про історичні 
епохи, що вони, змінюючись, наверствовуються одна на одну, на 
зразок геологічних нашарувань?

Якою мірою це поняття може бути прикладене до історичних 
зсувів категорій у сфері політичної думки, технічних винаходів, 
соціяльних зрушень і т. д.? Чи можна визначити взаємини між п о л і
тичною доктриною Середньовіччя й гіерсоналістичним а б с о л ю т и з
мом Нового Часу як взаємини нашарування, і якщо можна, т о  якою



мірою і в якому сенсі? Якою мірою про політичний демократизм 
взагалі і про модерну його відміну, -  релятивістичний лібералізм 
19 ст., -  можна ствердити, що ці політичні концепції становлять 
собою н а ш а р у в а н н я  на політичну доктрину абсолютизму?

Автор, пропонуючи той чи інший термін, несе відповідальність 
за кожен варіянт його можливого застосування. Однак значення 
кожного такого терміну завжди далеко обмеженіше за думку, що її 
ми вкладаємо в його зміст. Говорячи про пряме заперечення, я ніко
ли не забував, що я маю на увазі ствердження. Я вже згадував: 
кожна доба, протиставлена іншій, кожен етап доби, протиставлений 
попередньому, несуть на собі ознаки тотожности з попередньою до
бою, з попереднім етапом, бо кожне не-А, в його протиставленні 
А, є формулою ствердження А, негативним визначенням А.

Аналіза виключного протиставлення не вирішує повноти про
блеми взаємин епох або етапів у межах однієї й тієї самої епохи. Я 
вказував уже одного разу, що, поруч з епохальними категоріями, 
категоріями, що належать певній, одній історичній добі, існують 
також позаепохальні, властиві кільком епохам, наскрізні категорії 
й явища, що переходять з доби в добу, співіснують з епохальними 
явищами й категоріями, вростають у грунт доби, що із зникнен
ням доби переходять в іншу, продовжують своє існування поза гра
нями доби, яка їх витворила. Такі естетичні вартості: бізон, нама
льований рукою палеолітичної людини, «трипільський» орнамент, 
поеми Гомера, поезії Горація, картини Перуджіно, драми Шекспі- 
ра. Релігійні істини. Етноси, що виникають за певної доби й продов
жують існувати в інших. Технічні винаходи людства, бо одночас
но й поруч простує стежкою людина, тримаючи в руці дерев’яну 
ковіньку, рипить і повільно посувається брукованою дорогою віз, 
запряжений волами, мчить по рейках залізничного шляху електро- 
потяг і в синяві неба з гулом проноситься чотиримоторовий літак.

Повернімося до згаданого на початку: я не відкидаю ідеї роз
витку; я відкидаю ідею розвитку лише в тому сенсі, який надавало 
цьому поняттю 19 століття, яке виходило з образу-ідеї єдиної і за
гальної цивілізації, що розвивається безперечно, за універсальним 
і завжди тотожним собі принципом лінеарного поступу.

7 4 *  Віктор Бер
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