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Аннотация
Дмитро Донцов (1883–1973) посідає особливе місце в історії

української політичної думки ХХ сторіччя. Його думки і погляди
мали значний, а подекуди й вирішальний вплив на сучасників,
готуючи молоде покоління до боротьби за незалежність України.

Серед українських ідеологів, творчість яких так завзято
фальшували та перебріхували, Дмитро Донцов безперечно
попереду. Але в наш час, коли месіанізм Донцова щодо утворення
незалежної Української держави дочекався здійснення, його
праці й надалі мають вагоме значення. Вони вилущують з нас
почуття меншовартості, формують патріотизм і тлумачать усі
історичні помилки.

А термін «націоналізм», яким фальшувальники нас лякали,
називаючи то «тоталітарним», то «інтегральним», чого у Донцова
ніколи не було, сприймається зараз уже не так страшно.
Бо донцовський націоналізм – це перш за все боротьба за



 
 
 

незнищенність української національної ідеї. Такої ж самої ідеї,
якою керуються і всі решта європейських націй.

У видавництві «Фоліо» 2016 року вийшла друком книга Д.
Донцова «Культурологія».
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Дмитро Іванович Донцов
Ідеологія

 
Кілька слів з приводу

 
За совєтського часу на Д. Донцова вішали всіх собак, об-

зивали не тільки націоналістом, але й фашистом, а все це за
поширення ідей української самостійності. Доходило інколи
до відвертих фальсифікацій. «Нападають на «Націоналізм»
за гітлеризм, тоді як у 1926 році… про Гітлера не було ще
чутно…» – справедливо пише Д. Донцов.

Його ставлення до нацистського та фашистського рухів не
було однозначно позитивне, до початку війни він їм симпа-
тизував, як симпатизували тоді геть у всіх країнах Європи
відомі інтелектуали. Мало кому відомо, що фашистські ор-
ганізації з’явилися і у Франції, і в Англії, і в Скандинавії. Це
вже пізніше справжня суть нацизму стала зрозуміла.

А в 1934 році Д. Донцов навіть видав у «Книгозбірні
“Вістника”» книжку Р. Єндика «А. Гітлєр» та написав до неї
невелику передмову, в якій зауважив: «Ріжно можна оціню-
вати рух націонал-соціалістичний і його вигляди. Лише не
вільно підходити до них з точки погляду патріотів вчораш-
нього дня, які, поза своїм ідеологічним загумінком, бачать
світла тільки в Росії». Для Донцова головною заслугою Гіт-



 
 
 

лера було те, що він стримав поширення комуністичного ру-
ху. Більшовизм Донцов вважав куди більшим злом, ніж на-
цизм чи фашизм. А згодом О. Солженіцин навіть напише –
Гітлер проти Сталіна, як хлопчик в коротких штанятах.

Донців уважно приглядався до всіх починань Гітлера,
але вже під кінець 30-х років пише, що український націо-
налізм жодним чином не може стати знаряддям чийогось ім-
періалізму, а тим більше шукати єдності з фашизмом, він
повинен перш за все опиратися на власні сили. Сам Донцов
ні тоді, ні під час війни жодних контактів з нацистами не мав.

В газеті «Літературна Україна» у 1987 році в № 37 писа-
лося, що Донцов усі свої ідеї взяв «напрокат у фашистських
пройдисвітів – Муссоліні, Гітлера, Геббельса» і це при тому,
що його ґрунтовна праця «Націоналізм» вперше опубліко-
вана була ще в 1926 році. На ту пору Донцов мав уже стій-
кий сформований світогляд і знайомство з книгами Гітлера
та Муссоліні впливати на нього не могло.

А якщо Донцов ворог, то і всі ті, кого він друкував у «Віст-
нику» не просто вороги, а як писала та ж газета, автори «до-
сить сумнівної якості творів». Що тут очевидна неправда,
видно уже з перерахунку тих авторів: Богдан Лепкий, Юрій
Липа, Євген Маланюк, Олекса Стефанович, Улас Самчук та
інші.

Донцов зробив важливу справу – він виховав нову молодь,
яка потім пішла боротися за волю України, він наповнив
український патріотизм набагато глибшими національними



 
 
 

ідеями, ніж були до нього. Якби такий автор, як Донцов, міг
з’явитися бодай у 1890-х роках, то цілком можливо, що йому
вдалося б виховати те покоління українців, яке б перемогло
у Першій московсько-українській війні 1918–1922 років. На
жаль, на ту пору національна свідомість більшості українців
була дуже слабенька.

Ширше про працю Д. Донцова «Націоналізм» розпо-
вів український політичний діяч, публіцист, ідеолог Ор-
ганізації Українських Націоналістів Степан Ленкавський
(6.07.1904, Угорники біля Станіславова – 30.10.1977, Мюн-
хен). 29.07.1941 р. він, як ініціатор проголошення Українсь-
кої держави у Львові, був арештований гестапо і до
19.12.1944 р. перебував у концтаборі Аушвіц.

Юрій Винничук



 
 
 

 
Філософські підстави

«Націоналізму» Донцова1

 
Кожна нова ідеологія лише тоді має силу заволодіти пси-

хікою цього покоління, якщо органічно випливає з його най-
глибших психологічних потреб і охоплює його некристалі-
зовані бажання. У наші часи, часи великих моральних по-
трясінь, що йшли вслід за упадком старих ідеологій, нова
ідеологія має не лише усталити непорушні догми, але дове-
сти до кінця той хаотичний психологічний процес, який зна-
менує прихід нової людини й з якого ця ідеологія сама поста-
ла. Це лише перше завдання ідеології націоналізму та перша
її сторінка.

«Ідеологія – це певна система цінностей, система коорди-
нат, що встановлюють ставлення культурної людини до зов-
нішнього світу, до існуючого в дійсності чи існуючого по-
тенціяльно в ідеалі» (Д. Андрієвський). Як система цінно-
стей, що показує ставлення людини до чогось, що є поза нею,
ідеологія націоналізму є світоглядом або релігією. Але як
система, що показує ставлення до світу існуючого потенцій-
но, тобто існуючого в душах визначальників світогляду чи

1  Степан Ленкавський «Філософічні підстави «Націоналізму» Донцова»
вперше опубліковано в журналі «Розбудова нації» (ч. 7–8, 1928). Подається за
виданням: Д. Донцов. Націоналізм. Українська видавнича спілка. Торонто. 1966.



 
 
 

релігії націоналізму, ідеологія є реальним планом перетво-
рення існуючої дійсності, політичною програмою. Це – дру-
га сторінка ідеології. Третьою й останньою сторінкою ідео-
логії є проекція свідомої волі на площину життя, реалізація,
філософськи чи психологічно санкціонованих ідей, згідно з
планами реальної програми. Лише ці всі три сторінки, разом
узяті, дають суцільну та завершену ідеологію.

Коли мова йде про ідеологію Донцова, то її слід зараху-
вати до першої стадії ідеології в час, коли вона охоплює й
оформлює течії, що нуртують у душах покоління, яке шукає
нових шляхів. Донцов намагається ті психологічні процеси,
що вибухають стихійно як зречення існуючої дійсності, укрі-
пити й дати їм теоретичне обґрунтування та на їхній осно-
ві перетворити душу нового українця, бо «лише цілковите
перетворення, започаткування зовсім нового духа може нам
допомогти», – каже Донцов словами Фіхте на початку «На-
ціоналізму».

Ґрунт, на якому зросла ця ідеологія, наскрізь психологіч-
ний; система, яку вона дає, – філософська, бо дає теоретич-
ний світогляд і то світогляд із суттєвими ознаками релігії:
зі сильним емоційним забарвленням, із фанатичною вірою
в правдивість і непорушність своїх догм, із безоглядною
нетерпимістю й запереченням усього, що з нею не погод-
жується. Духовне перетворення, про яке каже епіграф, необ-
хідне тому, щоб із таким власне емоційним наставлянням за-
своїти ідеологію. Без такого психологічного прийому ідеоло-



 
 
 

гія не буде ідеологією, а лиш старою метафізичною теорією,
що лежить у творах філософів-фантастів. Ця емоційність,
антиінтелектуалізм в інтерсуб’єктивному прийомі є психо-
логічною сторінкою ідеології.

Цю психологічну рису ідеології називаю я інтерсуб’єктив-
ною тому, щоб не змішувати її з іншою психологічною ри-
сою ідеології – зі стихійним психологічним перетворенням
мас, що є підставою, й то психологічною підставою ідеології
Донцова, на відміну від підстав інших ідеологій, що мають
соціологічні або економічні підстави. Інтерсуб’єктивна риса
ідеології є органічною частиною її сповідників. Це їхні ду-
хові нахили та чуттєві реакції. Ідеологія дає їм теоретичне
виправдання, дає санкцію, виходячи зі загальних метафізич-
них засад на основі непорушних догм, із яких шляхом де-
дукції вона виводить їх, але вже не як духовні ознаки людей,
а як основні вартості. Як такі вони є органічною частиною
самої ідеологічної системи.

Погляньмо на підстави ідеології Донцова, на метафізичні
засади, що на них опирається вся теоретична система. Мета-
фізична підстава ідеології Донцова є однорідною, бо в склад
її входить лише одна філософська система, а саме ідеалізм,
хоча крім ідеалізму зустрічаємо й такі терміни, як волюн-
таризм, енергетизм, динамізм і навіть елементи дарвінізму.
Чи є вона суцільною, чи між окремими елементами ховаєть-
ся внутрішній зв’язок, чи не є вони суперечливими з собою,
цим Донцов не займається, хоча від цього залежить постій-



 
 
 

ність ідеології.
Основним поняттям ідеології Донцова є ідеалізм. Іде-

алізм має кілька значень, а тому слід розрізняти такі найваж-
ливіші значення ідеалізму:

1) ідеалізм епістемологічний – напрямок у теорії пізнан-
ня, що відкидає незалежне від наших уявлень існування зов-
нішнього світу;

2) ідеалізм метафізичний – напрямок, що заперечує існу-
вання матерії, а реальну дійсність приписує лише ідеї, духові
або психологічним елементам (розум, воля тощо);

3) ідеалізм історичний – напрямок, що визнає впливи ідей
на перебіг історичних подій;

4) ідеалізм ненауковий – напрямок, що може співіснувати
і з ідеалізмом, а речі нематеріальні ставить над тим, що за-
галом називається матерією, і заперечує вартість тимчасової
матеріальної користі.

Про епістемологічний ідеалізм у Донцова немає й мови.
У склад його системи входить ідеалізм у трьох останніх зна-
ченнях – метафізичний, історичний та ненауковий.

Найбільшу вартість для ідеології має, вочевидь, метафі-
зичний ідеалізм, бо він є виробленою філософською систе-
мою, що може дати ідеології найзагальніші наукові підста-
ви й що з неї випливає, як один із наслідків, історичний іде-
алізм. Ідеалізм у четвертому значенні, ідеалізм як безінте-
ресовність, не має зовсім жодного значення для вироблен-
ня ідеології націоналізму, а є тільки науковою назвою для



 
 
 

визначення буденного явища, що з ідеалізмом нічого спіль-
ного не має.

Метафізичний ідеалізм виходить із того, що світ скла-
дається з елементів нематеріальних. Залежно від того, який
саме нематеріальний елемент береться за основу буття, по-
стають різні ідеалістичні напрямки. Ідеалістичний напрям,
що за первісну прасубстанцію, з якої все постало й з якої все
складається, вважає волю, називається волюнтаризмом. На-
ближеними до волюнтаризму є «енергетизм» і «динамізм», –
тому автор «Націоналізму» зовсім неправильно ставить в
один ряд ці три поняття. Це неправильно, бо енергетизм – це
погляд, що приймає за суть буття якісно неокреслену енер-
гію. Напрямок, що окреслює цю енергію як психологічну во-
лю, є волюнтаризм, а напрямок, що уважає цю енергію за кі-
нетичну силу матерії, називається динамізмом. Енергетизм,
отже, може бути ідеалістичним і матеріалістичним, залежно
від якісного визначення енергії. Динамізм є матеріалістич-
ним, а волюнтаризм є ідеалістичним напрямком енергетиз-
му. Як такий він несумісний із матеріалістичним динаміз-
мом і ніяк не співставимий із енергетизмом, під обсяг якого
він підпадає як один із його напрямків. Небезпеки для ціль-
ності ідеалістичної підстави ідеології від динамізму нема, бо
Донцов не кладе його в основу ідеології, послугується ним
тільки тому, щоби сугерувати новим науковим словом.

Врешті, основою ідеології залишається ідеалізм та ідеалі-
стична форма енергетизму – волюнтаризм. Постає запитан-



 
 
 

ня, чи доцільно окремо подавати ці поняття як основні для
ідеології, якщо волюнтаризм сам є ідеалізмом? Чи не досить
самого волюнтаризму як основи ідеології? Коли йдеться про
метафізичний ідеалізм, то волюнтаризм його повністю замі-
нює, але історичний ідеалізм, що випливає з метафізичного,
не входить у склад волюнтаризму і не є його наслідком. То-
му, на мою думку, доцільніше було би говорити, що основою
ідеології українського націоналізму є волюнтаризм та істо-
ричний ідеалізм як протиставлення комуністичному еконо-
мічному матеріалізмові.

Тепер звернімо увагу на велику небезпеку, що постає для
ідеології націоналізму вже в самих її основах, а саме: ми мо-
жемо дуже легко прийняти до відома, що основою ідеоло-
гії націоналізму є волюнтаризм, а не прийняти його за наш
власний погляд на світ. Наука, що відкриває існування ма-
терії, нам здається дуже дивною та неправдоподібною, тим
більше, якщо вона вважає матерію за волю.

Не буду подавати метафізичних аргументів, аби довести
правдивість волюнтаристського світогляду, але пригадую,
що дослідження фізики – науки, предметом якої є матерія, у
своїх вислідах погоджуються з ідеалізмом. Фізика давно вже
показала, що матерія складається з атомів. Новіші досліди
відкрили, що атом складається з електронів – нематеріаль-
них осередків енергії, мабуть, електричної. Найменший еле-
мент, на який дасться розкласти матерію, електрон не є ма-
теріальним, а енергетичним. Отже, й матерія, що складаєть-



 
 
 

ся з електронів, є в своїй суті енергією. Це фізика. Ідеалі-
стична ж метафізика волюнтаризму приписує тій енергії єди-
ну реальну дійсність. Та енергія, що в русі електронів є слі-
пою й ірраціональною, проявляється в нас, як стихійна, а та-
кож сліпа й ірраціональна воля, воля до життя, до влади, до
експансії. Наша свідома, раціоналізована воля є лише части-
ною космічної ірраціональної волі. Нація – це об’єднання ор-
ганічно спаяних прагненням однієї цілі людей. Таке бажан-
ня з огляду метафізики є окремим відгалуженням космічної
волі, волею якості, що утримується запереченням волі інших
якостей.

Безоглядність і фанатизм випливають як зовнішній вияв
зречення інших ґатунків, і тому націоналізм є аморальним,
тобто позбавленим сентиментальної справедливості щодо
інших. З логічною послідовністю етика волюнтаризму вво-
дить нове поняття добра і зла: «добре є все, що зміцнює
силу, здібності та повноту життя даної спеціес, а зле – що
їх ослаблює». Тому етика волюнтаризму зі зневагою відки-
дає поняття щастя як суми приємних почуттів найбільшої
кількості людей, почуттів, що випливають зі задоволення ма-
теріальних потреб. Щастя – це щастя перемоги, тріумф пере-
можця, що усвідомлює всім незнищимість ідеї, що вказує на
силу, як на праджерело життя. Людина, з огляду нової ети-
ки, – це не якась абсолютна вартість, що її не можна пору-
шувати, це існуючий факт із своїм окремим світом, зі своїми
малими втіхами та смутками, що їх треба шанувати. Людина



 
 
 

– це тимчасова потенційна сила, це сума безмежних можли-
востей, можливостей реалізації ідеї. Лише ідея, яка (єдина)
визначає напрямок волі, має абсолютну вартість.

Тут етика волюнтаризму збігається з підставами історич-
ного ідеалізму, – представленням історичних подій як безу-
пинної боротьби за реалізацію суперечливих ідей, що є вис-
ловлюванням волі різних якостей. Таке висвітлення всесвіт-
ньої історії є нагальною потребою часу й цю працю обов’яз-
ково мусять зробити наші історики, щоб співставимо проти-
ставитися комуністичному висвітленню історії з огляду еко-
номічного матеріалізму.

Волюнтаристський світогляд поширює поняття нації в
просторі та часі. У просторі тому, що не обмежує волю до
влади ніякими етнографічними межами та хворобливими
етичними сумнівами. У часі поширює поняття нації тим,
що єдину вартість приписує вічній ідеї, а не тимчасовій ма-
теріальній користі мас, що «інтереси тих земляків, що жи-
тимуть» ставить над інтересами «тих, що живуть», а доб-
ро «вічної Франції» над добром «усіх французів цієї доби».
Так класично вловив різницю між ідеалізмом і матеріаліз-
мом цитований Донцовим Шарль Морас.

Я обговорив досі волюнтаристську метафізику, етику й
ідеалістичний погляд на історію. Варто сказати ще кілька
слів про психологію визнавців ідеології чинного націоналіз-
му. Волюнтаристська психологія, як це влучно сформулю-
вав Донцов, «вважає душу не чимось, що пізнає, лише чи-



 
 
 

мось, що хоче». Але постійна напруженість волі в одному
напрямку (визначеному ідеєю) виснажує її, тому треба щось,
що підтримувало б той напрямок волі. Тут ступають у гру
почуття, які надають волі сильного емоційного забарвлення.
Ф. Ніцше сказав, що потрібен весь світ терпіння, щоб люди-
на, примушена ним, могла створити собі визвольне бачення,
бо пізнання вбиває дію, до справи треба бути оточеним за-
слонами ілюзії. Бачення світлого майбуття батьківщини, а не
арифметична калькуляція, чи вистачить сил, чи оплатиться,
має нас вести до дії. Ілюзіонізм є дуже рушійним чинником.
Донцов відносно слабо його підкреслює. Він єдиний веде до
героїзму, до фанатичних справ великих ентузіастів, яких так
високо цінував Донцов. Доповненням ілюзіонізму є роман-
тизм і традиціоналізм із глибокою вірою в незнищенність
ідеї, яка народжує нову силу, – бажання відплати.

Ідеології чинного націоналізму не можна виводити все-
бічно з матеріалістичного дарвінізму, з яким вона має дея-
кі спільні тези, як боротьба за існування та перемога силь-
нішого. Від дарвінізму націоналізм відрізняється своїм іде-
алізмом.

Ідеологія націоналізму в праці Донцова, як світогляд,
приймає чинник нематеріальний – волю – за основу буття,
як етика, вважає за добро те, що зміцнює силу нації, як істо-
ричний світогляд, визнає ідеям вплив на життя, а як наслі-
док дії на психологію її визнавців, змушує здійснити бачен-
ня омріяного майбуття.



 
 
 

Степан Ленкавський



 
 
 

 
Націоналізм2

 
 

Передмова до третього видання
 

«Націоналізм», який вийшов першим виданням (з дру-
карні О.О. Василіян у Жовкві) 1926 року, виступив із ідео-
логією, яка рвала з усім світоглядом драгоманівського демо-
кратизму та соціалізму Маркса-Леніна, просякнутого отру-
тою москвофільства. В тій книзі автор розвивав думки, які
поширював напередодні Першої світової війни, як у київсь-
кому «Слові», у брошурах «Сучасне москвофільство» і «З
приводу однієї єресі», виданих у Києві, «Сучасне політич-
не положення нації і наші завдання» – прочитане на сту-
дентському з’їзді у Львові, – під час Першої світової вій-
ни – «Українська державна думка і Європа» (видано в Бер-
ліні, Вінниці й у Львові), «Міжнародне положення Украї-
ни і Росія», «Культура примітивізму», «Мазепа і мазепин-
ство» (у Києві та Черкасах) після Першої світової війни –
«Підстави нашої політики» й у львівському «ЛНВку».

Основні ідеї «Націоналізму» були передусім антитезами
драгоманівському «малоросіянству». Трактуванню України,

2 «Націоналізм» подається за виданням: Д. Донцов. Націоналізм. Українська
видавнича спілка. Торонто. 1966.



 
 
 

як провінції Росії, що претендувала лише на деякі «полегші»
культурного та соціального характеру, «Націоналізм» про-
тиставляв ідею політичної нації, ідеалом і метою якої був
політичний державницький сепаратизм, повний розрив із
усілякою Росією, а культурно – повне протиставлення всьо-
му духовному комплексові Московщини, під оглядом со-
ціальним – заперечення соціалізму. Це була повна антите-
за гермафродитському світоглядові тодішнього демократич-
но-соціалістичного українського провідництва.

На запитання «що?» «Націоналізм» відповідав: незалеж-
ність і повний сепаратизм, підкреслення останнього в анти-
патії майбутніх гасел федерації, самостійності, але в рамках
«общего отечества», Росії. На запитання «як здобувати свою
мету?» «Націоналізм» відповідав: боротьбою; національною
революцією проти Московщини; не шляхом порозуміння чи
еволюції.

Ці тези були цілковитою антитезою драгоманства та со-
ціалізму, бо ідеологія Драгоманова укладалася, ним же са-
мим, в його «гімні»: «Гей українець просить не много…».
Ідея «Націоналізму» замість «немного» ставила «все»! За-
мість «просить» – «жадає і здобуває». Також подальшу дра-
гоманівську мудрість (з того ж гімну): постулат «любові»,
«ко всім слов’янам», а в першу міру до москалів як до «стар-
шого брата», що мав вести інших, «Націоналізм» відкидав
як наївне і шкідливе капітулянтство. Після запитань «що?»,
«яка мета нації?» і запитання «як осягти її?», на третє за-



 
 
 

питання «хто має це довершити?» «Націоналізм» відповів:
людина нового духу. Якого? Духу протилежного занепадни-
цькому духові речника української інтелігенції ХХ століття
з «рабським мозком» і «рабським серцем» (слова І. Фран-
ка). Роз’їденому сумнівами розумові тієї інтелігенції, хитли-
вому в своїх думках «Націоналізм» протиставляв незнаючу
сумнівів віру в свою ідею, в свою Правду (крикливо окрес-
лену опонентами як догматизм, однобічність і емотивність).
Літепло-сентиментальній любові до рідної неньки, любові
спокою й ідилії протиставив «Націоналізм» пафос Шевчен-
кової, не роздвоєної, «однієї любові» до своєї нації, її ве-
ликого минулого й її великого майбутнього (що супротив-
ники таврували як фанатизм). Нарешті хитливій волі тієї
інтелігенції, «нетвердій в путях своїх», задивленій в обста-
вини, тобто в ту чужу силу, яка їх створила, протиставив
«Націоналізм» безкомпромісний войовничий дух, пріоритет
його сили над силою матерії (що було в очах ворогів пу-
стою романтикою, відсутністю реалізму). Крім того, в окре-
мому розділі «Націоналізму» протиставлено євнухівському
реалізмові ту містику, без якої всіляка політика мертва; мі-
стику, яка є джерелом життя нації й її сили.

«Націоналізм», як і твори автора, що вийшли перед тим,
викликали різку реакцію як у московському політичному
світі (в Державній думі, в пресі, П. Мілюков, В. Ленін та
інші), так і серед нашої інтелігенції, лівої і правої. Лібе-
ральна «Украінская жизнь» і соцдемократичний київський



 
 
 

«Дзвін» осудили самостійницько-сепаратистські ідеї націо-
налізму як шкідливі та нереальні; осудили ці ідеї також і
монархісти («Хліборобська Україна»), що мали в програ-
мі «союз» України з Московщиною. Більшовицька преса й
досі, через майже сорок літ після його появи, веде озлоб-
лено-брехливу кампанію проти ідей націоналізму. Демокра-
ти, соціалісти й совєтофіли нападають на «Націоналізм» за
«гітлеризм», тоді як 1926 року, коли він був надрукова-
ний, про Гітлера не було ще чутно. Нападають за «чужи-
нецькі впливи» в ідеях націоналізму, тоді коли автор чим-
раз виразніше підкреслював традиції нашої давнини як дже-
рело націоналізму («Де шукати наших традицій», «Правда
прадідів великих», «Від містики до політики», «Туга за ге-
роїчним», «Незримі скрижалі Кобзаря» тощо). І ці впливи
«чужих ідей» закидають авторові якраз ті «моралісти», що
«чужим богам пожерли жертви»: Марксові, Ленінові, Луна-
чарському, Достоєвському – взагалі «світочам» російської
літератури. Деякі з противників ідей націоналізму твердять,
що його ідейний вплив поширювався серед молоді тільки че-
рез її безкритичність, але не пояснюють, чому мудрі провід-
ники «поважного громадянства» не могли ніяк вплинути на
цю молодь, щоб у ній виховати критичніший підхід до по-
глядів. Дехто вдавався до замовчування ідей автора, або до
наївних способів знецінювати їх. Так, наприклад, одні нази-
вають книгу «Націоналізм» брошурою (аморальною та шкід-
ливою), повною злочинного шовінізму (Лев Ребет «Світла і



 
 
 

тіні ОУН», Мюнхен, 1964). Інші, хоч і шукають за московсь-
кими коріннями більшовизму, але не зауважують того, що
якраз Донцов присвятив багато уваги цій проблемі в «Під-
ставах нашої політики» (Відень, 1921), а також у брошурі
«Культура примітивізму» (Київ, 1918), чи в книзі «Росія чи
Європа» (Лондон, 1954).

Джерело цього походу проти націоналізму не важко знай-
ти. Бо тепер навіть сліпим стає ясно, чому багато хто з на-
шої демократично-соціалістичної, чи сучасно-перехрещеної
з націоналізму на просовєтський демократизм чи навіть мо-
нархічної інтелігенції, так заїло (разом із більшовиками) ве-
дуть досі повну злоби інсинуацій кампанію проти «Націо-
налізму» та націоналістичної ідеї. Це тому, що багато хто
з інтелігенції тих груп, заражені незнищенним москвофіль-
ством, проти якого я виступив уперше 1912 року («Сучасне
москвофільство», Київ). Ось тут власне і був закопаний со-
бака! Ось тут і крилася причина їхнього антинаціоналізму!
Ну, і комплекс плебея, який не зважується випростати хреб-
та.

Москофільським шляхом пішли і радянці (з київської Ра-
ди) перед Першою світовою війною, і радянці совєтофільсь-
кі, і М. Грушевський, і В. Винниченко, і М. Шаповал, («Со-
юз народів Східної Європи»), і А. Крушельницький, і О.
Назарук (возвеличувач Петра та Катерини і ненависник ко-
зацтва), і В. Липинський («Союз трьох Русей»), і В. Левинсь-
кий, і Багряний, і ренегати націоналізму, тепер прихильники



 
 
 

«мирної еволюції» або «нашої держави УРСР», або тітовсь-
кої України, і вороги збройної боротьби за незалежність; і
М. Лозинський, і Ф. Федорців, і Ю. Бачинський, і М. Руд-
ницький, і у своїх спогадах Чернецький, який розповідає,
що й сам він помалу став радянофілом, і багато його товари-
шів, – і П. Карманський, і В. Пачовський, і Ю. Шкрумеляк,
яких він не звинувачує в безкритичності, і виправдовує всі-
лякими способами, хоч ті пустомудрі повірили в «приман-
ливі кличі більшовиків про владу робітників, селян, про роз-
квіт української культури в совєтській Україні». Безкритич-
ною була лише та молодь, що йшла за гаслами націоналізму,
який одразу застерігав перед московською брехнею; не Чер-
нецький із товаришами, поблажливий до москвофільських
перекинчиків (і до себе самого), з люттю накидався на ав-
тора «Націоналізму». Слідами галичанина Чернецького пі-
шли багато хто з еміграції після 1945 року, наприклад, Ше-
рех-Шевельов, який твердить, що Україна «пішла тепер ін-
шим шляхом, ніж яким її вели в збройному змаганні 1917–
1920 рр.», та що цим шляхом (тобто московсько-більшови-
цьким) і має вона йти, а в органі «МУР» (редакція – Шерех,
Дивнич, У. Самчук і Ю. Косач) 1947 року надрукував суто
більшовицький напад Ю. Косача на львівський «Вістник»,
на націоналізм і на Донцова, і твердив, що вважати Косача
більшовиком – це демагогія та брехня. Відповідь Донцова на
випад Косача редактори «МУРу» відмовилися друкувати в
своєму нібито дискусійному органі, в «МУРі», провідників



 
 
 

якого Шерех славив як великих носіїв нової доби, як «сим-
вол сучасності». (Відповідь з’явилася в «Орлику».)

«Малоросіянство», яке і перед 1926 роком і в наші дні
пишним чортополохом розцвіло і в Україні, і на еміграції, –
ось де була та прихована причина ненависті тих кіл до «На-
ціоналізму» тоді і тепер, їхнє москвофільство це – запере-
чення всіх національних традицій, культурних, побутових,
соціальних, політичних, моральних і релігійних! А боротьба
з ним тепер набуває виразної форми боротьби зі силами ди-
явола. Непогано – в нападі може мимовільної щирості – один
із МУРівців, один зі звеличників вождів нашого «сучасно-
го» москвофільства, отих тичин, сосюр, рильських, бажанів,
скрипників і Ю. Коцюбинського, зізнався, що нам треба ро-
бити «компроміс із дияволом». Їхнє москвофільство – це був
просто страх і подив раба перед всілякою признаною світом
силою.

Виносячи свою ідеологію націоналізму проти банкруту-
ючих ідей нашої епохи, проти «сучасної демократії» (при-
язної і до СРСР, і до комунізму), проти комунізму та со-
ціалізму, проти наднаціонального інтернаціоналізму, «На-
ціоналізм», проти їхнього «розуму без віри основ», воз-
двигнув віру; проти їхнього духу ідилізму, угодовства і ма-
теріального «щастя» – ідеалізм; проти духу крутійства та
мирної еволюції – прапор боротьби. Цей прапор мав дістати-
ся до людей нового духа; не до людей вмираючої псевдоеліти
«софістів, калькуляторів і економістів» (слова Е. Берка); не



 
 
 

до рук безідейних полатайків і матеріалістів, а до людей но-
вої еліти, людей із основними ознаками нового лицарства:
з мудрістю, шляхетністю та відвагою. Такою була теза «На-
ціоналізму».

Двоподіл? Мабуть, той двоподіл, за який «Націоналізм»
притягнув до себе найбільше злості і «прогресивних», і
своїх, і російських більшовицьких супротивників. Полемізу-
вати з тезою «двоподілу» вони не можуть, бо ця ідея черво-
ною ниткою проходить через усі твори Г. Сковороди, І. Ви-
шенського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Олени
Теліги – взагалі поетів львівського «Вістника». Не лише я,
але й вони ділять людей на дві «породи», відповідно не до
їхнього соціального становища, а їхньої духовної природи,
їхнього духу; ділять на дві різні категорії: на шляхтича і му-
жика, козака і свинопаса, лицаря і плебея, патріота і «дядь-
ків отечества чужого»; борців і «партачів життя», героїв за
націю і німих, підлих рабів, «грязі Москви» або «жебраків
о ялмужну просящих», мучеників за віру і «сонне кодло»
відступників, ардентів та ізоґенів, людей «лицарської, чи-
стої, святої» крові і «сукроватої» крові невільників, «ковалів
безверхих» і «людських шашелів» (одні з чужими ідолами
борються, інші ж розтлівають націю), на одержимих духом
істини й юд, плем’я Навина та Датанів і Авіронів, «люд ге-
роїв» і «номадів лінивих» тощо (тема для спеціальної роз-
відки!). Не йдеться тут про соціально-класові різниці, повто-
рюю, а про різниці духу. Бо в Шевченка були плебеї-греч-



 
 
 

косії, і романський золотий плебей; є в нього ізраїльський
архієрей у часи Ірода-царя, а ті, що в чужого володаря «мов
собаки патинки лизали», це були іноді й звичайні Яреми, і
нащадки панства козацького. Це – татарські люди й Ігореві
вої, Барабаші та Хмельницький, Мазепа і Кочубей. А в най-
більш переломні епохи – це два близнюки Івани, один «буде
катів катувати, другий – катам допомагати».

Цей двоподіл – власне проблема детронізації сучасної на-
шої псевдоеліти (і не тільки нашої), і приходу на її місце того
нового лицарства, яке передбачав Шевченко; це проблема,
яку поставив 1926 року «Націоналізм» як відродження ду-
ху нашої давнини старокиївської та козацької, з її поборни-
ками, які в епоху боротьби нашої західної цивілізації проти
антихристиянських сил диявола, покладуть початок велико-
му ділу, довершенню великої місії України, передбаченої їй
на горах київських апостолом Андрієм. Місії хреста і меча:
«На диявола – хрест, на ворога – шабля». Велике змагання
у сфері духовій і фізичній.

Це, в основному, хотів я сказати в слові до цього третього
видання мого «Націоналізму», а при цій нагоді скласти по-
дяку всім тим моїм однодумцям, які спричинилися, в той чи
інший спосіб, до цього видання.

Д. Д.



 
 
 

 
Замість передмови

 
Наш час є часом занепаду божків, до яких молилося XIX

століття. Катастрофа 1914 року не даремно пролетіла через
наші голови; всі «нерушимі» засади та «вічні» закони сус-
пільної еволюції розсипалися в порох, відкриваючи безко-
нечні перспективи перед людською волею.

Лише один закон вийшов неторкнутим із катастрофи. Це
– закон боротьби, яку Геракліт називав початком усіх речей,
закон вічного суперництва націй, який панує над світом те-
пер так само, як панував у початках історії народів і держав.

Розніжений вік, якому кривавий підсумок зробила Перша
світова війна, вік забобонних законів і законних забобонів
забув про цей єдиний закон життя. Особливо в своїй другій
половині почав наш вік забувати, що це є воля, пам’ятаючи
лиш про розум; що це є боротьба і що це є нація, як одна з
найгарніших еманацій волі до боротьби та боротьби за волю.
Розум, еволюція і космополітизм – ось були цінності XIX
століття, яким завдали страшного удару події 1914 року.

Той рік пригадав нам призабуту правду, що світ належить
до тих, хто вміють хотіти; що єдиним живим чинником між-
народного життя є нація, незалежно від того, який клас веде
її за собою. Правда, деякі проблеми, що стояли перед наро-
дами, вже розв’язано, але інші висунулися на їхнє місце. Но-
вий ряд нових завдань виростає перед нами, їх розв’язувати-



 
 
 

муть наші нащадки. Впав царат, але живе й зростає російсь-
кий імперіалізм, як і його супротивник. Зник халіфат, але
після нього прийшла регенерація ісламу, вибухова сила яко-
го так добре нам відома з історії. Животворчий дух Захо-
ду починає віяти на Далекому Сході, де зріють події, повні
важких наслідків, друго- і третьорядні континенти проголо-
шують свої права на рівноправність або й на гегемонію, хи-
тається становище Європи в постійному русі народів і країн.

Як у тридцятилітню і столітню війну, як 1648-го і 1709
року, як під Каннами і Саламіном, ідея, яка керуватиме
конфліктами, що назрівають, буде ідея нації, ідея людсь-
кої спільноти, що є або хоче бути організованою в окрему
політичну одиницю…

І в такий момент наш народ стоїть знедолений і «обезмоз-
глений» (decerebre), як сказав би Барес, без національного
«вірую», і без сильної волі боротися за нього; маючи замість
національного ідеалу надтріснуті скрижалі старих вивітре-
них «мудрощів», мляву саламаху з поступу, еволюції, міжна-
родного братерства й інших інтернаціоналізмів, – отруйного
зілля для здорового народного організму; засад, прекрасних
для народів-провінцій та їхніх ідеологів-провансальців, але
не для народів-націй.

У цій книзі я хочу усталити поняття українського націо-
налізму, так, як його розумію. А розумію його не як ту чи
іншу програму, не як відповідь та завдання нинішнього дня
(і тому нехай не розгортає цієї книги той, хто шукатиме в ній



 
 
 

аргументів за тією чи іншою «орієнтацією», партійною «про-
грамою» чи формою правління), – лише, як світогляд. Як
певний світогляд, протиставляю своє поняття націоналізму
дотеперішньому нашому націоналізмові XIX століття, на-
ціоналізмові занепаду або провансальству. До цього типово-
го провансальства я зараховую (виймаючи з нього те, що тре-
ба вийняти) дивну мішанину з кириломефодіївства та драго-
манівщини, легалістичного українофільства й народництва
з їхніми крайніми течіями, марксизму та комунізму з одно-
го боку, есерівства та радикалізму – з іншого, нарешті – з
правих ідеологій, починаючи від Куліша та закінчуючи нео-
монархізмом.

Ці напрямки різнилися між собою не в одному стосунку,
навіть поборювали себе взаємно, але тим не менше всі вони
вкорінялися на тому самому світогляді, якому, як світогля-
ду занепаду, протиставляю тут інший, йому засадниче воро-
жий.

Початки того, що розвиваю тут, розвивав я з того часу,
як почав писати; отже те, що пишу, в суті речі ні в чому не
відрізняється від того, що я писав досі. Лише тепер я нама-
гався увібрати в систему те, про що перед тим писав урив-
ками або натяками. Яка мета цієї книги? Вплинути на фор-
мування української національної ідеології, яка, я в це ві-
рю, вийде переможно з розбрату умів наших днів, – і тим са-
мим вплинути на перебіг майбутніх подій. Хто сумнівається
в можливості такого впливання, нехай пригадає собі слова



 
 
 

Емерсона: «Будь-яка революція була спершу думкою в міз-
ках однієї людини».

Позитивну частину цієї книги мусіла випередити частина
негативна, критика нашого «провансальства», хоч цілкови-
те розуміння цієї критики можливе щойно після прочитан-
ня другої частини. Характеризувати наше провансальство я
мусів його ж таки словами та фразами, не тому, що мені
хотілося перенавантажувати книгу цитатами (які уживаю не
як докази, а лише як ілюстрацію), а тому, що своїми сло-
вами мені просто неможливо було сформулювати настільки
необов’язково чужу мені ідеологію.



 
 
 

 
Частина перша

Українське провансальство
 
 

Розділ І
Примітивний інтелектуалізм

 
Який образ уявляється нам, коли вимовляємо: українсь-

ка національна ідеологія? Які емоції збуджують у нас іме-
на кирило-мефодіївців, Драгоманова, Франка та провідників
новітнього народництва та соціалізму? Мабуть, не ті, з яки-
ми єднаються в нас імена Данте, Макіавеллі або Мадзіні. Це
постаті різних шкіл, різних стилів і яких же ж інших світо-
глядів!

Коли б ми хотіли кількома словами висловити всю різни-
цю між націоналізмом і народництвом, то знайшли б її в двох
діаметрально протилежних світовідчуттях: світ, де панує во-
ля, і світ, де панує інтелект. Два темпераменти: чин і кон-
темпляція, інтуїція і логіка, агресія і пасивність, догматизм і
релятивність, віра і знання. Ось так коротко можна охарак-
теризувати оцю різницю.

ХІХ століття було золотим століттям розуму, а разом із
тим і золотим століттям нашого декадентського націоналіз-
му. Шопенгавер, цей найзавзятіший ненависник вольового



 
 
 

чинника і заразом його найліпший, хоч і несвідомий, апо-
логет, – найяскравіше сформулював протилежності двох по-
глядів на світ: вольового й інтелектуального. Для Шопенга-
вера «сила, яка животіє і буяє в рослині, яка творить кристал,
яка тягне магніт до північного бігуна», яка діє в матерії як
«втеча і пошук, розлука й отримання», нарешті, як «тягар,
що… виявляється в кожному предметі, притягаючи камінь
до землі, а землю до сонця», так само, як прагнення людини
до життя, все це лише різні форми виявлення того, що ми
в собі називаємо волею. Але цю волю відчуваємо в інших
тілах лише в аналогії з нашою власною, самі ж тіла відомі
нам тільки, як уявлення нашої свідомості, як світ окремих
феноменів, а на цьому світі панує не воля, а розум каузаль-
ної причинності, позбавлений усілякої містики і будь-яких
таємниць.3 Власне саме таким бачив світ і ХІХ століття; це
не був світ тих, хто творять, а тільки світ тих, хто його об-
сервують; не тих, хто діють на оточення, а лиш тих, на ко-
го діє воно і його механічний закон. Не містична воля була
рушієм життя, а цілком прозаїчні, відкриті розумом причи-
ни. Треба лише пізнати ці причини та закони, і ми запанує-
мо над світом, над фізичним, так само, як і над суспільним.
«Знання – сила», це правило Бекона стало головною макси-
мою не лише мужів науки, але й політиків минулого століття.
Через знання – до опанування сил природи, щоб вони слу-

3  Schopenhauer A. Sammtl.  – Werke. В. І., Die Welt als Wille u. Vorstellung,
Inselv. – Leipzig.



 
 
 

жили людству та його меті. Через знання – до реформуван-
ня суспільності. Ось такими були гасла нової релігії розуму,
яка в XVI столітті отримала своїх пророків, у XVIII століт-
ті – перших «святих», а в ХІХ столітті, мов лавина, летячи
з гори у долину, забрукована і вульгаризована, дісталася до
рук української демократії.

В цьому вигляді й засвоїв собі цю релігію наш демокра-
тичний націоналізм. Вона, як жодна інша, припала йому до
смаку. Після героїчного XVII століття, яке закінчилося для
нас 1709 року, з його вірою в позасвідомі сили, що керують
життям, це був поворот знудженої, провінціоналізованої ге-
нерації до світу фактів. Для них людські вчинки керувалися
не почуттями, а лише поняттями. Розум як мотив був обо-
в’язковою передумовою будь-якої акції. Світ людських учин-
ків, так само, як фізичний, не був позасвідомим світом, де
головною рушійною силою був «безмотивний, внутрішній
неспокій, що жене нас до безперервного руху» (Ґ. Зіммель),4

лише світ конкретних феноменів, видимих дій, із яких кож-
на мала розумну причину. Для них людина не те вважала до-
брим, чого хотіла, а лиш те хотіла, що вважала добрим. Для
них, як для Вольфа, розум міг вважати щось добрим або за
злим, а у волі бачили вони безпричинну, незбагнену силу,
лише її повсякчасний прояв, «звичайний акт нашого осуду,
що стоїть під впливом логічних вражень» (Ґодвін).5 Людина,

4 Simmel G. Philosophie des Geldes. – Munchen, 1922.
5 Stephen Leslie. History of English Thought in the l8th Century. – II. – Сh. X.



 
 
 

як і предмети фізичного світу, вводить у рух не сама по собі,
не під впливом внутрішніх, а під впливом зовнішніх причин,
там – матеріальних імпульсів, а тут – переконань. Звідси є
простий висновок: треба лиш вигадати логічний, ідеальний
устрій суспільності та переконати людей у його доцільності,
й усі заплутані громадські справи, в тому числі і національ-
на, розв’яжуться водночас. На доказ такої можливості Юм
колись посилався на досліди Гюґенса, що вигадав «найліпшу
модель корабля», чому ж не можна було так само видумати й
«найліпшу модель» співжиття людей чи народів? Це було б
щось на кшталт «Нової Атлантиди» Бекона, «нормальним»
взірцем суспільного устрою.6

Правда, кажуть вони, люди й досі дають себе вести афек-
там інстинктам, але це не означає, що апелювання до їхньо-
го глузду не змусив би їх скоритися правді, виведеній дедук-
тивно з розуму; що дійсність не можна б було підкорити йо-
го владі. Щастя людей залежить від поступу знання та ду-
мок. Те, що розум вважає за правдиве, гарне та добре, му-
сить стати законом громадського життя. Бо спонтанно твор-
чим чинником історії є інтелект, а що ж є історія, як не його
поступове вдосконалення, як не розвиток ідей, як не пере-
мога нашого «людського» над нашим тваринним, інтелекту
над інстинктом? Без апелювання до інтелекту не можна ні
пізнати закони розумних суспільних відносин, ні упорядку-
вати останні.

6 Stephen Leslie. History of English Thought in the l8th Century. – II. – Сh. X.



 
 
 

Всі ці необов’язково наївні роздуми були для нашого про-
вансальця аксіомами. Це ж про нього сказав Ґете:

Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen,
Was er erkennt, lasst sich ergreifen.

І в цьому погоджувався позитивіст із провансальцем. Чо-
го не можна було схопити думками, те для них, як та воля,
не існувало, то був забобон. Цей забобон ставав головною
причиною всього лиха. Ігнорування, неуцтво – ось головні
прокляття людства. В галузі біології неуцтво стало причи-
ною холери й інших пошестей, надмірної смертності, недуг;
неуцтво ж стало причиною всіх соціальних лих, починаючи
від війни та соціального визиску і закінчуючи на національ-
них чварах. Те, що можна було схопити (ergreifen), – людсь-
кий добробут – було ідеалом, а осягнути його можна було си-
стематичним використанням здобутого через науку знання й
опанування природи. Всі соціальні недомагання можна було
вилікувати через піднесення основаної на науці зовнішньої
культури, яка визволяє людство з нужди і турбот. Соціаль-
на проблема стала проблемою вдосконалення матеріального
стану суспільності через науку.

Те саме знання мало принести щастя не тільки в соціаль-
ні взаємини, а й у національні, неуцтво було причиною і на-
ціональних чвар, де діяв незбагненний афект, що не хотів
нічого знати про закони логіки. Разом із Боклем наші націо-



 
 
 

налісти думали, що «найбільшим супротивником нетолеран-
ції», як і всіх афектів, які роблять пекло з людського життя,
є знання. На його думку, лише «поширенню знання» завдя-
чуємо ми, наприклад, скасування інквізиції, цього «найбіль-
шого лиха, яке знало людство».7 Чому ж завдяки тому само-
му знанню не вдалося б людству запровадити рай і в міжна-
ціональні стосунки? Та ж supremus motor душевного та сус-
пільного життя є всесильний інтелект! – твердили вони.

Ця теорія була настільки спокуслива для будь-якої демо-
кратії, вимагала від неї так мало, була настільки до вульгар-
ності проста, що її моментально прийняло за свою все украї-
нофільство минулого століття. Українофіли також були «на-
ціоналістами», але без галасу. Причиною міжнаціональних
ворожнеч були для них не вічні закони конкуренції між раса-
ми, не перенесена зі світу органічного до надорганічного бо-
ротьба за існування; причиною національних чвар була ро-
зумова відсталість, боротьба ідей, а головне – непорозумін-
ня. Ніщо інше, як непорозуміння, ігнорування, неуцтво, від-
сутність культури і були причинами того, чому людські раси
впродовж тисяч років знищували одна одну. Аби цей ненор-
мальний (і образливий для «нашого культурного століття»)
стан усунути, треба лише науково обґрунтувати ідеал люд-
ства, треба тільки розплющити очі гнобителям і гнобленим
на цю ненормальність, і все буде гаразд! Гноблених – відучи-
ти від їхнього «шовінізму», гнобителів – від фальшивих ідей

7 Buckle H. T. History оf Civilization іn England.



 
 
 

імперіалізму, і одних, і других – від національного засліплен-
ня. Яким способом? – Вочевидь, освітою, переконуванням і
пропагандою ідей вселюдського братерства… Розумних при-
чин для ворожнечі між націями немає, цю ворожнечу підт-
римує лише жменька пануючих (царів і панів). Історія – це
вічний поступ вільної думки, постійне подолання забобонів,
повільний шлях до тріумфу розуму над афектом і волею, над
усім, що темне, незбагненне, задерикувате та фанатичне, що
загачує людству шлях до землі обітованої, думали вони.

Розцвіла в нездоровому повітрі уярмленої нації, ця ідея
неподільно запанувала над поколіннями нашого ХІХ і по-
чатку ХХ століття. Не було такої течії, від крайніх лівих
до крайніх правих, де б ця ідея не панувала тим чи іншим
способом. Спершу в першій ясній і скристалізованій про-
грамі українства ХІХ століття, – у кириломефодіївців. Вони
визнавали, справді, що Україна була розп’ята і замучена її
супротивниками, але, приписуючи їй власну забудькуватість
і великодушність, твердили, що вона не пам’ятає лиха, гото-
ва простити їм усе і навіть «проливати свою кров» за ворогів,
якщо тільки ті «просвітяться» і визнають свої «помилки».
Чужий імперіалізм в Україні був для «братчиків» явищем
анормальним, причиною його було ігнорування. Треба його
було розвіяти, «прокинутися зі сну і дрімоти» та «викоріни-
ти з своїх сердець безглузду ворожнечу» до інших народів, і
на слов’янській землі настане спокій.

Це не був ляпсус. Це було глибоке переконання мефодіїв-



 
 
 

ців. Вічне прагнення народів до експансії не було для них
співставиме поняттю нації, як, наприклад, іманентне понят-
тю газу намагання заповнити будь-яку порожнечу; ворожне-
чу між народами вважали вони чимсь штучним, прищепле-
ним народам «царями і попами на загальну згубу», як у своїй
незрівнянній демократичній мові висловлювалися мефодіїв-
ці.8 «Розумні» причини – в світі фізичних явищ, і «розум-
ні» аргументи – в світі надорганічному, вони лише керували
всім навколо нас, вони ж мали перемогти всі «темні» сили,
що стояли на дорозі до царства чистого розуму.

Якщо мефодіївці були першими, що сформулювали ці
ідеї, то найзавзятішим їхнім популяризатором став М.
Драгоманов. Він виріс в отруйному оточенні російських
патріотів, переконаний російський державник, релятивіст та
еклектик з голови до п’ят, gente Ruthenus natione Russus, як
назвав його Франко (родом русин – національністю росіянин
(лат.). З приємністю вхопився він за тезу, настільки вигід-
ну і настільки зрозумілу для кожного провансальця. На йо-
го думку, «сварки» між народами пояснюються лиш тим, що
люди є «нерозважливі». Тепер цих «сварок» є менше – (шко-
да, що Драгоманов не дожив до наших днів!), але коли в дав-
нину їх було більше, то це пояснюється, на думку професора,
людським ігноруванням: «Коли люди були не такі розумні,
як тепер, то між різними народами були часто сварки. І наро-
ди жахались один одного або ворогували між собою так, як,

8 Охримович Ю. Розвиток української національної думки. – Київ, 1922.



 
 
 

наприклад, кінь жахається верблюда, або собаки ворогують
із котами тощо».9 А звідси ясний для кожного драгоманівця
висновок: як людському вихованню вдалося погодити кота
з псом, так має вдатися привернути й мирне співжиття різ-
них рас. Над тим, чи це завдання так легко виконати, як по-
мирити верблюда з конем, чи, наприклад, лисицю з курми,
або вовка з телям, – над цим правовірні драгоманівці не за-
думувалися, бо таке ставлення питання перекидало б догори
дриґом усе їхнє відчуття світу, в якому пріоритетом мав бу-
ти розум, а не від нього незалежні інстинкт і воля.

Та на щастя, світ думав власне так, як Драгоманов (бодай
йому так здавалося), «і згодом розумніші люди стали думати,
що такий гніт одного (народу. – Д. Д.) іншого – річ неправед-
на, вкрай нерозумна, невигідна для загалу навіть пануючо-
го».10 Отже, шляхетним завданням українського «націоналі-
ста» стало переконувати супротивника в «безглуздості» його
агресії та невигідності її для нього ж самого, однією силою
розумових аргументів; точнісінько так, як він гадав переко-
нати Росію зупинити культурний гніт українського шкіль-
ництва «однією силою педагогічних аргументів».11

Один із видних представників монізму, В. Освальд (поле-
мізуючи з «мілітаризмом») писав, що відносини між нація-
ми мають нормуватися розумовим принципом енергетично-

9 Драгоманов М. Дивацькі думки.
10 Драгоманов М. Дивацькі думки.
11 Драгоманов М. Дивацькі думки.



 
 
 

го імперативу, який чисто «науково наказує їм сидіти тихо
і не витрачати на марно сили у непродуктивній боротьбі». 12

Як із точки зору енергетичного імперативу, плуг вищий за
соху, а полюбовне розмежування сусідів вигідніше за вічні
сварки та бійки, так, із тієї ж самої точки зору, вигідніше
мирне співжиття народів, ніж їхня ворожнеча.

Щоб ця ворожнеча зупинилася, треба лиш «переконати»
ворогів в її безсенсовності! Поколінню, хворому на надро-
звиток інтелекту, промовляли до переконання ці наївні аргу-
менти. Вірив у них і Драгоманов. Так, найбільшим аргумен-
том проти надання українству державно-правового характе-
ру було в нього те, що ці потяги не можуть витримати кри-
тику «освіченого» чоловіка; що їх відкинуто науковою кри-
тикою й аналізом. Для нього те, що відкинула наука, не сміє
існувати в житті, бо ним же ж керує розум. Афект у соціаль-
ному житті не відіграє жодної ролі і він радить перенести
«точку опори соціального та політичного руху в Росії з по-
чуття і віри – на науку і розрахунок». Наука ж, розум, кри-
тика, аналіз, переконування, а не інстинкт і воля мають ви-
рішити й національну проблему.13

Це було якесь політично-національне толстовство. Тол-
стой також проповідував, що не треба бути фантастом, аби
вірити, що спершу в усій Європі, а потім і на всій кулі земній

12 Oswald W. Monistische Sonntags Predigten.
13 Драгоманов М. По вопросу о малорусской литературе // Полное собраніе

сочиненій. – Париж. – Т. II. – С. 401.



 
 
 

запанує братерство народів, як тільки вони відповідно «про-
світяться» і зрозуміють «безглуздість» їхньої ворожнечі.14

Слідами цього толстовства, популяризованого Драгомано-
вим, пішла і майже вся українська публіцистика. Галицькі
молодоукраїнці хвалили Драгоманова за те, що той не ви-
ставляв українську «квестію з формально націоналістичного
боку», а лише з педагогічно-практичного,15 тобто, не з точ-
ки зору ірраціональної волі нації до життя, а лише з огляду
логічного обґрунтування. Так само людина, яка витиснула
свою печатку в українофільстві між першою та другою рево-
люціями, вважала, що боротьба українства за існування була
«ідейною боротьбою», боротьбою не двох взаємовиключних
воль, а лише боротьбою ідей, за якої завжди є змога пере-
конати супротивника аргументами логіки.16 Навіть українсь-
ка революційна публіцистика дотримувалася думки, що на-
ціональне питання (тобто, міжнаціональна ворожнеча. – Д.
Д.) – це щось ненормальне, нерозумне, щось надумане (бур-
жуазією, як у мефодіївців, царями та попами) для того, щоб
штучно нацьковувати один народ на інший.17 За відповідної
просвіти сатанинська полуда, накинута на очі народу (про-
летаріату), спаде, і позбавлені своєї буржуазії (панів і царів)
народи зіллються в братерському союзі, у вічному царстві

14 Толстой Л. Царство Божие внутри вас.
15 Молода Україна. – Львів. – Ч. 2.
16 Єфремов С. За рік 1912. – С. 12.
17 Войнилович. С. Неіснуюче питання. Праця ч. 11 // Наш голос. – С. 283.



 
 
 

всесильного розуму.
В повній злагоді з наведеними думками, твердив один із

головних українських часописів перед революцією, що гово-
рити про неприязнь росіян до нас можна лише в патологіч-
ному стані. «Неуцтво («невежество») пояснює багато з того,
що українці беруть за неприязнь, за негативне ставлення до
їхньої національної справи».18 Тому й драгоманівці були пе-
реконані, що «доводи розуму та справедливості» змусять су-
противника змінити своє негативне ставлення до українсь-
кої національної справи,19 бо виною такого ставлення є тіль-
ки непоінформованість чужинців, «прискорбное заблужде-
ние, которое объясняется очень плохой осведомленностью»
стосовно українських змагань.20

Такий більш-менш був зміст усієї української преси.
Спершу тон їй надавав Драгоманов, після 1900 року – М.
Грушевський. Для нього так само прагнення українства дик-
тувалися не спонтанною волею нації, не її ірраціональним
прагненням життя та влади; українські домагання є логіч-
ним висновком роздумів над розумним устроєм соціальних і
міжнаціональних взаємин. Як такі, ці прагнення є «безсум-
нівні для будь-якої, просто тільки гуманно і культурно нала-
штованої, людини», хоч би й із ворожого табору. Тому й ці
домагання треба було «аргументувати більше від розуму».

18 Саліковський О. // Украінская жизнь. – 1912. – Ч. 2.
19 Украінская жизнь. – 1912. – Ч. 78. – С. 51.
20 Украінская жизнь. – 1922. – Ч. 6. – С. 12–13.



 
 
 

Правда, тих доказів ворожа сторона не вислухала, і події не
пішли за порадою професора, але тим гірше для подій! Бо
засадниче мають рацію все ж не події, не та «темна» сила,
що панує і над людським розумом, і над учинками людей,
і над їхніми мотивами, – лише прекрасний розум. Ці дока-
зи від розуму, «коли б були вислухані свого часу, витвори-
ли б тривкий моральний зв’язок між українським громадян-
ством з одного боку, російською державністю і великорусь-
ким (?) поступовим громадянством із іншого».21 Дотеперіш-
ня непримиренність українського та неукраїнського націо-
налізмів для Драгоманова, так само, як і для Грушевського,
є, отже, станом патологічним, викликаним «нетямущими»
ігнорантами… Яким домом для, Боже, вільних мусіла ви-
даватися шановному професорові історія, яку робили Олек-
сандр, Цезар, Кромвель, Наполеон, Мадзіні й інші «нетя-
мущі» та «некультурні» люди, що ось уже кілька тисяч ро-
ків тримають людство у патологічному стані! Ґанді і Лев
Толстой мусять видатися для людей цієї психології єдиними
світочами людства…

Тією самою психологією були заражені навіть революцій-
ні кола Наддніпрянщини. Рука в руку з ними йшли і рево-
люційно налаштовані галицькі кола. «Молода Україна» пи-
сала, що боротися за свій революційний ідеал треба «зброєю
знання, одинокою зброєю наших часів». І далі: «знання і
наука, що нині змінили весь овид землі, є для нас одино-

21 Грушевський М. Якої ми хочемо федерації // Вид. 3. – Київ, 1917.



 
 
 

кою зброєю до боротьби з нашими ворогами», свячені ножі
засадниче відкидаються…22 Особливе значення набирає це
кредо з огляду на час, у який воно виголошувалося. Це був
час прологу до першої революції на сході Європи, 1900 рік,
час, коли, за визнанням самих прихильників цього кредо,
ніколи становище української нації не було настільки подіб-
не до становища за часів Хмельницького.

Та прекраснодушна професорська ідеологія була в нас на-
стільки поширена, настільки загально прийнята серед офі-
ційного українства, настільки сама собою зрозуміла, що її
сліди безперестанно надибуємо і в нашій поезії.

«Коли ти любиш рідний край, – то так і знай, – що гук вій-
ни, огонь Перуна, – дочасні, як і свист бича, – і щастя дасть
не блиск меча – а вільна школа і трибуна»,  – так звучала
драгоманівщина, перелицьована на вірші одним із корифеїв
нашої поезії минулого століття.23 Уривок цей не виняток,
він так само характерний для української поезії, як цитовані
уривки з Драгоманова та Грушевського для української пуб-
ліцистики. В ньому відбився весь недолугий світогляд тих
часів позбавленої всього здорового та сильного інтелігенції
нашого fin de siecl’a. В покоління з відмерлою волею, засуд-
женого на безчинне спостерігання, орган цього спостеріган-
ня, розум, зробився силою, що будує та руйнує світи, нищить
зло і насильство, запроваджує щастя та добро…

22 Молода Україна, 1906. – Ч. 6.
23 Вороний М. Коли ти любиш рідний край…



 
 
 

Типовим представником драгоманівщини в Галичині (хо-
ча наприкінці життя він її й зрікся) був Іван Франко. Все-
владність людського розуму для нього – найвищий закон. Ін-
телект і для нього – та зброя, якою кожна гуртова одиниця
(отже, й нація) має боротися за бажаний для неї лад, головна
підпора реформ. Він питає: «А ще скажіте, як сей лад пере-
вернути хочем ми? Не збруєю, не силою – огню, заліза і вій-
ни, – а правдою і працею – й наукою».24 Як бачимо, в наддні-
прянця і в галичанина зустрічаємося навіть із одними і тими
ж словами на висловлення їхніх спільних думок. І ці думки
не були винятком у Галичині. В іншому збірнику того ж ав-
тора читаємо: «Най кождий в руки меч береть – зблизився
слави час – не думаю сталевий меч – ми шляхом мира йдем;
– тільки науки й правди меч – врагів спалить у пень».25 «Ро-
зум владний без віри основ» – ось його мета, а наука – той
«спокійний і щирий провідник», що «шукає виходу зі сте-
жок блудних», на які зайшли одиниці, народи, все людство,
батожені егоїзмом і ненавистю.26

«Наука, поступ і всі заходи просвітні» – були для того по-
коління тараном проти «царства темноти». «Висока думка»
того покоління була його мечем, а мова – єдиною зброєю. 27

З гордістю неофіта проголосило воно, що «над силу ума вже

24 Франко І. З вершин і низин.
25 Із днів моєї молодости.
26 Із днів моєї молодости.
27 Мова М. Козачий кістяк.



 
 
 

більшої сили й на світі нема». «Не неволя чужа і не сила ме-
ча – гаслом стали: «освіта й наука». Проти нападу злого, і
тьми, і бича – це найкраща в житті запорука». Це поколін-
ня покінчило зі старою романтикою, вважаючи, що навіть
сам Іван Котляревський, «не гетьман польовий, а культур-
ний», який усім їм «вказав шлях літературний», шлях шко-
ли та просвіти, що вів націю до щастя.28 Що ця філософія
таки справді була загальна, хай на доказ послужить і цей ма-
ленький вірш, узятий із одного галицького журналу для ді-
тей (1924 рік): «Шаблю, порох та пістолі – можуть мати й
дураки, – але розум, цей дар долі – лиш правдиві козаки. –
Можем волю здобувати, – непотрібний порох твій – не по-
треба кровці лляти – лиш бери все розум в бій».29 «Справед-
ливість і взагалі вимоги моралі та те «духовне перероджен-
ня» людства під впливом розуму – були рушіями історії!..

Такий собі світогляд відбивався і в усій зигзагуватій
політиці українства, вся вона була наскрізь просякнута дра-
гоманівською вірою в силу розуму та переконання, «буржу-
азна» так само, як і соціалістична чи радикальна. Вся во-
на, властиво, виходила з положення, що непримиренна во-
рожнеча між народами – байка, щось штучне, що вдасть-
ся усунути взаєморозумінням; вся вона не один раз апелю-
вала до драгоманівського порівняння пса і кота», аби пе-
реконати, кого треба, в безглуздості їхнього неприязного

28 Вороний С. На свято відкриття пам’ятника Котляревського.
29 Світ дитини. – Львів, 1925. – Січень



 
 
 

до нас ставлення, та в можливості, в обопільних інтере-
сах modus’a vivendi між народами, мріючи про автономії,
українські Швейцарії й інші утопії. Нічого ж не було лег-
шого. Чи релігійне почуття, як тепер національне, не було
колись також страшним вибуховим матеріалом, причиною
страшних війн? Але, нарешті, між різними вірами запану-
вали мир і злагода. Чи ж не можливо так само приборкати
силою розуму і національне почуття, як приборкали поволі
людожерство, рабство, інквізицію та поєдинки? «І коли ідея
релігійної свободи пройшла шлях розвитку, де спершу її не
визнавали, коли панувала нетолеранція, потім з’явилася тер-
пимість, але з широкими привілеями пануючої церкви та ли-
ше наприкінці прийшла доба повної свободи сумління, – то
той сам шлях розвитку доводиться пройти і національній ідеї
до миті її остаточного тріумфу у вказаному нами сенсі». 30

Справді, людська природа міняється дуже повільно, але мо-
же ж змінитися точка зору! Лише більше доброї волі та віри
в тріумф справедливості.

Це була, отже, їхня дорога, дорога українських націо-
налістів від мефодіївців, що залишилися глухі на гамір 1848
року, через Драгоманова, що перелицював визвольну бо-
ротьбу ірландців, мадярів і балканських слов’ян, аж до тих
авторів меморандумів до Денікіна і совєтів, що були глухі на
шум революції, яка почалася в Україні 1917 року. Нічого з
почуття, нічого з волі, ніяких аксіоматичних національних

30 Чубинський М. // Украінская жизнь. – 1912. – Ч. 1.



 
 
 

правд, лише наука, розум, аналіз і переконання є тим шля-
хом, яким ідеться до пізнання правди загалом і до її пану-
вання у світі.

Як питання тієї чи іншої системи оранки, так і питан-
ня національних взаємин було питанням доцільності: як та-
ке, вирішувалося воно розумом і переконанням. Піднести
у вищий стан господарство чи клас, або націю, мала тільки
освіта, всеобіймаючий засіб на будь-яку соціальну біду. Про-
вінція до всього підходила зі своєю міркою: не тільки про-
блеми буденного життя, не тільки дріб’язкові суперечки за
межу, але й проблеми світового масштабу вирішувала вона
вмовлянням, благанням, закликом до «здорового хлопсько-
го глузду», найвище – позовом до суду…

 
Розділ II

«Науковий» квієтизм
 

Із того примітивного інтелектуалізму випливає цілком по-
слідовно ще примітивніший, нібито науковий, квієтизм, ві-
ра в непорушні суспільні закони – друга характерна риса
українофільства. Спершу українофільство шукало науково
обґрунтованого і науково доведеного ідеалу. Це обґрунту-
вання йшло раз дедуктивно відірваним шляхом, а раз – шля-
хом експерименту. Розум правив світом фізичним, він же
ж, вочевидь, правив і світом соціальним. Як земля рухалася
усталеною орбітою, так своїм приписаним бігом ішло й со-



 
 
 

ціальне життя, покірне законам еволюції та поступу. Все це
було ясне й просте, як двічі по два є чотири, і тому момен-
тально засвоєне, як найглибша мудрість нашим націоналіз-
мом; цей націоналізм твердо пам’ятав, що прагнення нації
також мають свої межі у вічних законах суспільного поступу.
Критика і сумнів замість певності та фантазії були головні
чесноти людини науки, вони ж були в наших українофілів
запорукою проти національного максималізму.

Ані тих сумнівів, ані цього скептицизму (бодай такою
мірою) не знав той, хто визнавав шопенгаверівську qualitas
occulta, «волю», за головну самостійну рушійну силу в
історії, яка творить зі себе самої (aus sich heraus), як казав
Геґель. Але для наших провансальців існував лише видимий
світ феноменів, окремі тіла, доступні нашим сенсам. Ці тіла
творили «одне з місцем, на якім знаходилися і до якого були
прив’язані, або, коли рухалися, то якоюсь причиною зовні».
А роли цей рух (як, наприклад, рух планет) «відбувався не
за впливом ззовні, то все ж він був залежний від точно уста-
лених законів», обов’язкових і незмінних.31 Аналогія зі со-
ціальним життям була настільки близька і настільки прива-
блива, що нічого дивного, що в нас це життя розуміли ста-
ціонарно? Випадкові тимчасові стосунки між різними фено-
менами суспільного життя вважалися за постійні, як, напри-
клад, статистичні цифри даного моменту, взаємини сил між
окремими націями тощо. Ці стосунки були усталені раз і на-

31 Hegel G. Vorlesungen ub. d. Aesthetik, В. I. – Berlin, 1842. – S. 156.



 
 
 

завжди, а коли й підлягали змінам, то й зміни могли відбува-
тися лише в стисло приписаному темпі та порядку, до якого
як людина, так і нація мали пристосуватися, а не накидати
їм свій шлях.

Знаряддя в чужих руках, з надламаною волею, покоління
минулого століття рухалося в напрямку найменшого опору;
від відсутності здібності чинно втручатись у життя, форму-
вати дійсність за власною вподобою, воно для виправлення
своєї безсилості накинуло дійсності цілий ряд законів, менш
або більш «вічних», менш або більш фантастичних, за яки-
ми стояла так звана залізна обов’зковість історії. Для нації,
що хотіла вільно розвиватися, її провансальські провідники
на кожному повороті встромили стовпи зі застереженнями
і загрозою покарання за недотримання «законів». Хто хотів
жити та рухатися, мусів цим «законам» коритися. Правда,
ті об’єктивні, емпіричні закони ніби суперечили виведеним
дедуктивно законам розуму, але хаотичний мозок прован-
сальця дуже легко перестрибував через цю суперечність (як
і через багато інших), бо коли багато з об’єктивних законів
були й розумні, то чому розумні не могли стати об’єктивни-
ми. І чи одні, й інші не були відкриті тим самим людським
розумом?

Так національна воля, і без того річ сумнівна для драго-
манівців, отримала нові кайданки – закони соціального роз-
витку, яких не можна переступити, не наражаючись на сла-
ву неука або ідеаліста. Найбільш консеквентні просто пе-



 
 
 

реносили фізичні засади до соціології. Однією з цих засад
була вже згадана засада енергетичного імперативу. За цією
засадою відносини між народами мали укластися так, щоб
при їхньому усталенні та плеканні споживалося якнайменше
енергії. З цієї точки зору, вочевидь, треба було якнайбільше
стіснити відносини між націями. Отже, в програму такого
національного енергетизму входило, між іншим, водностай-
нення мови, далі – знищення мит, мир за будь-яку ціну, за
можливості знесення міждержавних кордонів, або бодай не
штучне збільшення вже існуючих тощо. Другим таким за-
коном була обов’язковість зменшення різниці між націями
для більшого гармонійного розвитку загалу, яку треба, воче-
видь, за будь-яку цін, зберегти непорушною. «Кожен народ,
відповідно до свого темпераменту, клімату та продуктивно-
сті своєї країни вносить свою відмінну від інших частину до
загальної культурної скарбниці й саме та різноманітність у
творчості робить можливим витворення однієї гармонійної
цілості»,32 – писав предтеча маркерського національно-ніве-
ляційного соціалізму, і цю думку міцно засвоїли в нас. Кож-
ній нації дозволялося виявляти свою особистість, але лиш
наскільки це йшло на користь гармонійної цілісності і не су-
перечило енергетичному імперативу. Утримання власної ар-
мії, уряду та державності було з тієї точки зору забаганкою.

Може, ще важливішим за цей закон був закон історично-
го розвитку, що інакше звався духом часу. Покликаючись на

32 Бочковський I. Національна справа. – Відень, 1920. – С. 36 і 110.



 
 
 

обидва ці однаково туманні закони, колись Карл Маркс про-
голосив австрійських слов’ян (із малими винятками) додат-
ком до німецької або угорської націй. Виявлення їхньої волі
в напрямку, протилежному до аспірацій великих народів,
таврувалися як контрреволюційні, що ідуть упоперек істо-
ричному розвитку, і тому були гідні осуду. Через кількаде-
сят років після цього такі самі змагання «російських» націй
також таврувалися кремлівськими і нашими учнями Маркса
як контрреволюційні і тими, що суперечать духові часу.

То ж знову таким «залізним» законом проголошувалася
еволюція державних форм у напрямку загальної амальгама-
ції, стоплювання малих народів у великі політичні громади.
Тимчасову рівновагу європейських держав після віденського
конґресу 1815 року було перештамповано у «вічний» закон,
який, вочевидь, ішов не в напрямку творення нових дер-
жав, а лише в напрямку скріплення існуючих держав-левіа-
фанів. Хто пережив цю добу, ще перед Першою світовою,
перед турецько-італійською та балканською війнами, той па-
м’ятає, яке «погіршення» серед фарисеїв існуючого стану
справ викликало відділення Норвегії, й як соціалісти, особ-
ливо російські, доводили всю «абсурдність» цього кроку для
самої ж Норвегії та неможливість робити з того винятку пра-
вило… Деякі йшли ще далі та проголошували, що новітній
тип, якого прагне держава, це держава національностей, от-
же, гасло, що кожній нації осібна держава, є ненауковою уто-



 
 
 

пією.33

В характері законів, що мають регулювати співжиття між
націями, були, звісно, і так звані закони господарського
розвитку, які нібито вимагали збільшення, а не зменшен-
ня господарського терену, зайнятого однією державною ор-
ганізацією тощо. Тому, коли наші націоналісти хотіли якось
обґрунтувати свої «моветонні» домагання (їх обов’язково
треба було доводити), то вони так само покликалися на всі-
лякі «закони», що їх були обов’язані визнавати й їхні су-
противники. Так, наприклад, коли українські соціалісти від-
важилися підняти невинне гасло автономії, то на це браку-
вало документування волі нації на окреме існування, треба
було доводити, що «економічна децентралізація тягне й де-
централізацію політичну» та що процес демократизації дер-
жавного ладу (слово «процес» мало характер чогось містич-
но-неминучого!) вимагає децентралізації законодавства, ад-
міністрації, судочинства», та що «в інтересах розвитку про-
дукційних сил» автономія України обов’язково потрібна, їх-
ні супротивники, знову ж таки, доводили так само неухиль-
но, що «розвиток капіталізму нищить із неминучістю націо-
нальні індивідуальності».34 І ніхто з тих, хто сперечалися, не
зауважив, що інтерпретація тих «залізних законів» для кож-
ної окремої нації, ширша чи вужча, залежала винятково від
енергії, з якою вона, не журячись жодними законами заявля-

33 Бочковський I. Національна справа. – Відень, 1920. – С. 36 і 110.
34 Наш голос. – Львів. – С. 285, 349.



 
 
 

ла своє право на існування.
Наші «буржуазні» партії не відставали від соціалістичних

і також намагалися подбати про «законний» паспорт, аби ле-
гітимувати домагання своєї нації. Вони «доводили» неми-
нучість національних поступок вимогами також «залізних
законів культурного розвитку», які скрізь тягнуть на поверх-
ню громадського життя демократію. Але, з іншого боку, бо-
ронячись від «нетямущих людей», які закидали їм сепара-
тизм, доводили, що «лише приналежність до великого, доб-
ре організованого державного союзу може дати економічно-
му та культурному розвитку народностей і країн, що входять
у його склад, дуже багато вигод, як… створення більших і
досконаліших просвітних і культурних установ, більша за-
безпеченість перед міжнародними комплікаціями» тощо. Ін-
ші готові були визнати й самостійність, коли б їм хтось ска-
зав, «що буде робити політично самостійна Україна?… Бо
така Україна точно відгородить себе від Польщі та Росії ми-
том, а як це в’яжеться з процесом інтернаціоналізації»?35

Всі ці закони, з яких переважна більшість була емпірич-
ними фактами, важливими хіба для конкретного, дуже об-
меженого періоду часу, були, так само, як і весь цей неду-
жий на надрозвиток інтелекту, світогляд, – капітуляцією пе-
ред феноменом, перед світом цих фактів, перед існуючим
status quo; це було обранням світу не в його динаміці, лише
в статиці. Для щирого драгоманівського провінціала не було

35 Грушевський М. // Украінскій вєстнік. – 1906. – Кн. 3.



 
 
 

жодних підсвідомих гонів, що міняли і хвилеві закони і хви-
леве status quo, ніякої безмотивної волі ні в одиницях, ні в
націях. Усе це були забобони; для провінціала існував тільки
світ видимих явищ, усталених стосунків, постійних величин
або сьогоднішніх законів – одним словом, світ незмінного
status quo, або його, згори накинутої, еволюції, яку порушу-
вати спонтанній національній волі – було смішною утопією.
«Не військові події на наслідки битв, а логічні етичні засади,
й їхні еманації – закони людського та міжнароднього спів-
життя – мали бути рішаючими для будучого упорядкування
міжнародних відносин», – ось як формулювало свій світо-
гляд те недолуге покоління. Для нього історія йшла несвідо-
мо, механічно, вона не була «вислідом свідомих змагань»,
прагнула до своєї мети «хоч би навіть ніхто до того свідомо
не йшов».36

Так розуміли світ, повний гамору національної боротьби,
люди, котрі дивилися на нього з висоти рідної купи, яким
вигідно було з їхніми законами та вимогами різних процесів,
що звільняли їх від чинного втручання в хід подій. Як Ла-
плас, який не потребував для своєї теорії повстання світу
«гіпотези Бога», не потребували й драгоманівці в світі своїх
непорушних соціальних прав того здогаду волі, якому най-
світліші уми людства присвячували блискучі сторінки своїх
філософських систем.

У цій вірі людей з ослабленою волею у всевладність ро-
36 Бочковський І. // Народ. – 1891. – Ч. 1718.



 
 
 

зуму над волею, в їхній вірі в «залізні закони», які все самі
зроблять без нашого втручання й яким не коритися – мар-
на праця, виявляється те саме згасання вольового імпуль-
су. Зомбарт казав, що «Марксів («науковий») фаталізм ні-
що інше, як розпачливе перенесення відповідальності на си-
ли природи, які треба лиш пізнати, щоб їх опанувати. Цією
штучною конструкцією… намагався Маркс свій нахил до
теоретичної обсервації бігу подій ужити як «ерзац бракую-
чої йому… здібності політичної»,37 здібності чинно творити
нове. Нічим іншим, як ерзацом відмерлої волі були й «зако-
ни» наших націоналістів.

 
Розділ III

Хуторянський універсалізм
 

Інтелектуалізм, що привів нашу національну думку до
квієтизму, допровадив її до зречення власного національно-
го ідеалу, до певного роду універсалізму, в якому без остат-
ку гинуло всіляке національне почуття. Інтелектуали також
шукали національну правду, але їхня правда, як результат
суто пізнавальної праці інтелекту, не підказувалася почут-
тями та бажаннями, настільки розбіжними в різних націях,
їхня правда була незалежна від емоційнного, ірраціонально-
го чинника; її доводили розумом. Як збудувати суспільство,
як уладнати взаємини між націями, де позначити межі на-

37 Зомбарт В. До психології соціалістичних теоретиків. – ЛНВ, 1924. – С. 35.



 
 
 

ціональним прагненням – про все це вирішувала не рація
існування кожної окремої національності, а лише сила все-
владного розуму. А що закони розуму, як і закони логіки,
загально зобов’язуючі для всіх, то й правда, якої дошуку-
валися наші націоналісти, цілком природно, була правдою
універсальною; спеціальна правда тільки для тієї чи іншої
нації (species), правда, яка була б правдою для одного народу,
а брехнею для іншого, для них не існувала. Бо лише прав-
да відчута, правда віруючого є правдою тільки його і його
співвіруючих, але правда, доведена розумом, логікою, експе-
риментом, є правдою спільною для всіх. Їхня правда була не
виявом нашого «хочу», а лише нашого «знаю». Ось як про це
гарно сказав Ґ. Зіммель: «Зміст інтелектуального тверджен-
ня в своїй суті має те, що його можна вділити всім; кожен
достатньо освічений розум мусить дати себе переконати са-
мому інтелектуальному твердженню (коли воно правдиве).
Аналогії до цього немає в царині волі та почуття».38 Запо-
відь – «Аз єсьм Господь Бог твій» інше можна прийняти або
ні, або комусь накинути, але ніколи не можна нікого змуси-
ти доводом прийняти її. Це суб’єктивна, відчута «правда».
Це лише правда того, хто в неї вірить. Але така правда, що
трикутник має три кути, або що їхня сума рівна двом про-
стим, – мусить зобов’язувати всіх; це об’єктивна правда. Ін-
шими словами, хто шукає правди абстрактним розумом, му-
сить виходити з положення, що існує одна, спільна, загаль-

38 Simmel G. Philosophie des Geldes. – Munchen, 1922.



 
 
 

на та прийнятна для всіх правда, базою якої є не та чи інша
секта, церква чи нація, лише людство, не суб’єктивно-націо-
нальне відчуття, а загальнолюдський розум.

З цього положення виходили наші мефодіївці XIX і XX
століття, виробляючи собі різні містичні «правди» та «зако-
ни», які мають регулювати «розумне» життя між націями,
й яким має коритися будь-яка «вузьконаціональна» правда.
З цього ж положення виходили й їхні епігони, цілком логіч-
но відкидаючи національну правду, ставлячи над нею правду
космополітичну.

«Сама по собі думка про націю, – писав Драгоманов, – ще
не може довести людства до волі і правди для всіх… Треба
пошукати чогось іншого, такого, що стало б вище над усі-
ма національностями та й мирило їх, коли вони підуть одна
проти другої. Треба шукати всесвітньої правди, що була б
спільною всім національностям».39 І знову, беручи за взіре-
ць релігійні справи, він казав: «Аж ось розумніші люди по
різних вірах стали думати, що не слід чіпатися до інших за
різні церковні справи та звичай та що «треба поставити над
усіма церквами людство і всіх людей усіх вір визнати брата-
ми. Так думка про людство поставлена була вище над дум-
кою про націю та віру з їхніми окремими звичаями, уряда-
ми й інтересами і стала таким суддею посеред суперечок між
націями і вірами й основою для волі кожної нації та віри в

39 Драгоманов М. Дивацькі думки.



 
 
 

тих межах».40

Націоналізм як джерело життя і власної правди було для
Драгоманова чимось темним. Натомість ясні – «думки все-
світнього людства», цієї наївної фантасмагорії провінційних
Вольтерів… «Ці думки всесвітнього людства і були єдини-
ми, які могли б «дати найцінніший ґрунт нашому пряму-
ванню до національної свободи».41 Над націоналізмом ста-
вив він «інтереси інтернаціональні, загальнолюдські». Він
настільки ще великодушний, що «не відкидає національно-
сті, але відкидає націоналізм, особливо такий, який сам се-
бе протиставляє людству або космополітизмові». Це фанта-
стичне «людство» є в нього міркою всіх речей і всіх правд,
особливо ж національної. Нація та її потреби – найреальні-
ша річ на світі – для Драгоманова містика. Будь-які вияви
національної волі, спеціально мова, не мають виправдання
самі в собі. Вони мають рацію існування тільки оскільки «є
орудієм проведення гуманних або загальнолюдських ідей» у
ті чи інші народні маси. Національна ідея ніколи не може бу-
ти основою для прагнення всієї нації, для цього треба шука-
ти «всесвітньої правди», спільної для всіх народів. Стихійне
почуття національного самозбереження є для Драгоманова
абсурдом. Він радить здолати в собі «всі інстинктивні та ту-
манні почуття» расові і «піднятися над ними» при вирішен-
ні будь-якого, в тому числі й українського національного пи-

40 Драгоманов М. Дивацькі думки.
41 Драгоманов М. Дивацькі думки.



 
 
 

тання; «поглянути на нього зі загальнолюдської точки зору»,
з вершин «загальної правди для всіх». Українство в нього
не могло мати своєї мети, бо всі «праці людські однакові на
всьому світі, як однакова здумана наука».42

Погляди Драгоманова і в цьому стосунку вчинили в на-
шій безкритичній суспільності шкоду. Передусім серед на-
шої соціалістичної та радикальної інтелігенції. В національ-
них рухах шукала вона загальних принципів і свою симпатію
до цих рухів міряла відповідно до тих принципів; цими за-
гальними принципами, цією загальною правдою, що стоя-
ла над національною, була для вчителя людством, для учнів
– або соціалізмом або тим самим фантастичним людством;
обидва ці поняття дуже часто змішувалися. Для радикал-со-
ціалістів «змагання за рівність, братерство та свободу всьо-
го людства» було змагання, яке треба було виконати в пер-
шу чергу, яке домінувало над прагненням національним.43

Один із основоположників галицького драгоманства з гор-
дістю проголошує, що «національні святощі» для нього не
існують. Він і його однодумці «не моляться до них». За пра-
ва своєї мови вони не стоять тому, що є «в принципі за рів-
ноправністю всіх мов», «за розвоєм української літератури
тому, що ми прихильники цивілізації та поступу… Загалом
усе те, що народовці роблять із криком патріотичним, ми
робимо для того, що воно розумне і практичне». Тобто «то-

42 Переднє слово до громади. – 1878.
43 Громадський голос. – 1925. – Ч. 6.



 
 
 

му, що», тому, що на це є санкція «вищої» правди, розуму.
Національні чування та домагання, які б не мали цих чужих
«тому, що», вочевидь, втратили б для наших космополітів
будь-яку рацію буття.44 Такі тиради зужитих, голосних, нуд-
них і порожніх фраз можна зустріти й на сторінках кожно-
го соціалістичного або радикального журналу. Ця словесна
збиранина заступала їм партійну ідеологію…

Ті самі соціалісти та радикали тільки тоді допускають на-
ціональні гасла, тільки тоді виправдовують самостійний на-
ціональний ідеал, коли він погоджується з «думками всесвіт-
нього людства», зі загальною правдою. Націоналізм припу-
стимий тільки тоді, коли можна довести, що він не супере-
чить соціалізмові, а навпаки, допомагає його розвитку.

Та сама думка червоною ниткою тягнеться через поезію
Івана Франка, що панував над думками кількох поколінь у
Галичині. Він тільки тоді виправдовував любов до рідного
краю, коли вона нічим не суперечила (те саме слово!) «ви-
щій» ідеї любові до того самого фантастичного людства: «І
чи ж перечить, – питався він, – ця любов (до нації. – Д. Д.) –
тій другій, а святій любові – до всіх, котрих гнетуть окови?»
Коли не перечить, все гаразд, ну а коли перечить? Автор не
дає відповіді… В кожному разі, шлях до націоналізму лише
через космополітизм, через ці «вищі» ідеї, бо «Хто не лю-
бить всіх братів, як сонце, Боже, всіх зарівно, той щиро по-

44 Народ. – 1891. – Ч. 2.



 
 
 

любить не міг тебе, кохана Україно».45 Не визнає любові до
рідного краю без санкції наднаціональної правди і Тичина:
«Поете, любити свій край не є злочин, – писав він, – коли це
для всіх…». Яка вражаюча тотожність думок, фраз і навіть
слів у всіх трьох ідеологів: галицького молодоукраїнства, ма-
лоросійського комунізму, і спільного божка всієї «поступо-
вої» України – Михайла Драгоманова!

Зміст цієї спільної для всього людства правди, що стояла
над правдою національною, змінювався відповідно до вподо-
бань і темпераменту її апостолів. Раз цією всесвітньою прав-
дою був поступ, то знову ж таки соціалізм, «розвій гуманно-
сти і цивілізації», «братерство і рівність народів», «еманци-
пація демократії» або пролетаріату, чи «визволення слов’ян-
ства», а то й просто «культура» – але всі ті «правди» мали
одне спільне: вони були самоціллю, нація й її право на існу-
вання – засобом або знаряддям, самодостаній національний
ідеал – шкідливою утопією.

Для нормальної людини, яка відчуває навколо себе в жит-
ті і в собі самій, як і в своїй національній спільноті пульсу-
ючу, нічим і ніким недетерміновану волю до життя й екс-
пансії, ця філософія викличе лише жаль і відразу, але не
для «освіченої» людини XIX століття з її ідеями про спіль-
ну, встановлену суверенним розумом, правду, і тим менше
– для громадянина України, насильно втиснутого перед вій-
ною в чужорідне тіло великих імперій, владу яких треба бу-

45 Франко І. Любов до України.



 
 
 

ло собі усправедливити пануючими над нібито нацією інте-
ресами людства. Ясно, що не в таких головах могла народи-
тися думка про самостійний і самовистачаючий національ-
ний ідеал, який знаходив би своє виправдання в собі самому
і не потребував озиратися на наднародні ідеали, ні шукати в
них виправдання.

«Я-м ще таке не видів!» – це трафаретна реакція хлопсь-
кого розуму на все, що виходить за рамки емпіричного, за
рамки його тісного досвіду. А наддніпрянець у таких випад-
ках питає: «Чи ви таке бачили?!» В обох випадках вилазить
зневага до всього ірраціонального, що лежить поза світом
експерименту. Цю психологію мали й ідеологи українського
провансальства, і тому вони відкидали ірраціональну волю,
як пріоритет в історії; бо в світі, який кожен із них «видів»,
діяв закон «розумної» кавзальності, а людська історія була
нестримним походом думки до опанування як фізичного,
так і соціального хаосу. Тож схиляв він голову й перед всі-
лякими соціальними «законами», бо це був порядок речей,
який він «бачив», а іншого не визнавав.

Узяти ж за вихідну точку прагнення нації до самостійно-
го життя, пріоритет волі та вивести з нього, як аксіоми її
незадавнені бажання, – це була метафізика для нашого хло-
па, неписьменного чи письменного, байдуже. Це означало
б пізнати правду в надприродній дорозі, на якій не виста-
чає лиш розуму, а це очевидний абсурд. Аби не допустити
до цього абсурду, до визнання ірраціонального моменту в



 
 
 

історії, мусіли провансальці відкинути й спеціальну, свою,
правду даної національної species, бо правда, відкрита роз-
умом і логікою є, з природи речі, спільна, загальнолюдська,
але в жодному разі не індивідуальна, і не вузьконаціональна.

 
Розділ IV

Матеріалізм (лібералізм, демократизм,
пацифізм, партикуляризм, анархізм)

 
Вивідома науково (дедуктивно чи з досвіду) загальна

правда – це був формальний бік національного ідеалу нашо-
го провансальства.

Переселена в царину конкретно національної ідеології, та
загальна правда виродилась у нас у нічим не прикрашений,
екранний матеріалізм або суспільний утилітаризм. Парафра-
зуючи, мабуть, Ґете, сказав Шпенґлер у своїй популярній
книзі: «Антична людина знає лиш те, що вона бачить і схо-
плює».46 Я далекий від думки порівнювати наше рідне про-
вансальство з античністю, але зі старосвітськістю провінції
воно мало дуже багато спільного. Світ вічнозмінних явищ,
що охоплюється думками і розумом; що у вигляді законів
панує над нами і конструює свою, загальну, правду – зсував
на третій план постійний, активно творчий чинник підсвідо-
мого, ірраціонального, чинник волі. Заперечення цього чин-

46 Spengler О. Untergang des Abendlandes. – I. – S. 118 etc.



 
 
 

ника в теорії нашого націоналізму і призвело на практиці до
того, що я називаю матеріалізмом; матеріалізм протиставляв
цьому постійному, вічно собі рівному, творчому моментові
його кожночасний змінний прояв; невидимому загальному –
охоплене думкою індивідуальне. Така генерація, такий клас,
що репрезентує або хоче репрезентувати націю, її теперіш-
ній добробут і щастя, а не вічна воля нації, що переливаєть-
ся через усі кожночасові форми, стоячи над ними; те, що є,
а не те, що має бути, – ось що було пріоритетом для нашо-
го занепадницького провінціоналізму. Це була теорія, народ-
жена на тлі атрофії національного вольового інстинкту. Для
здорових species – вольовий інстинкт, необмежений нічим.
Утвердження права на життя, подовження роду, – має в них
аксіоматичний характер, іде передусім. Це вічне араціональ-
не право нації до життя ставляється там понад усе дочасне,
феноменальне, охопиме, раціональне; понад життя конкрет-
ної одиниці, понад кров і смерть тисяч, понад добробут цієї
генерації, понад абстрактно розумові калькуляції, понад за-
гальнолюдську етику, понад викомбіновані відірвано понят-
тя добра та зла. Вічне ставало там понад дочасне, суть – по-
над вияв, волю – понад її тимчасову об’єктивацію, експансію
– понад статус-кво, динаміку – понад статику.

Інакше дивиться на це наша старосвітщина. Для неї – ото-
чення є лише «перерахована сума матеріальних речей», як
казав Шпенґлер. Вона чужа нашому світосприйняттю, для
якого «все видиме як щось умовне, протиставляється без-



 
 
 

умовному», що живе в душі одиниці, як і в душі народу, пря-
муючи до здійснення. Для старосвітщини абсурдом є вважа-
ти лише ментальне, партикулярне, за дійсність другорядну,
яку треба «перемогти» в ім’я внутрішнього, ще не здійсне-
ного ідеалу, в ім’я загального; для неї, навпаки, ця менталь-
на дійсність є єдиною реальністю в світі.47 Як для античного
світу з’ява творила цілість божественного (Геґель), так для
нашої старосвітщини існував лише світ видимих явищ. Їй
далека була думка, що зовнішнє є лиш «один із моментів
Божественного», що «царство вільного духа є царство неви-
димого» (idem), того, яке лише має настати. Геґель називав
цей матеріалістичний світогляд прозаїчним, das nur Sinnliche
Шпенґлера є в нього Besonderheiten, що він їм протиставляє
totales Ganzes або freie Einheit речей; воно як щось самостій-
не стоїть понад з’явищами, є їхнім осередком і душею, що
їх оживляє.48 Все це, звісно, було метафізикою для нашого
провансальства. Окремі люди, ці атоми безформної маси не
були тут можливістю, що лише завдяки формі стають гото-
вою річчю надорганічного світу, – вони були єдиною реаль-
ністю. В нас не думали, що суть тих надорганічних речей
є в одиницях лише potencia (в можливості), що лише через
форму стає вона в них actu (в реальності). Навпаки, атоми,
ця безформна маса розглядалася в нас, як єдина реальність.
Загальне поняття було для нас ворогом емпіричної дійсно-

47 Spengler О. Untergang des Abendlandes. – I. – S. 118 etc.
48 Hegel G. Vorlesungen ub. d. Aesthetik, В. I. – Berlin, 1842.



 
 
 

сті, ця остання була єдиною реальністю. Для філософії на-
ціонального волюнтаризму (який знає «вічну» волю species,
а не дочасну одиниць) усе, що добре для species, – добре для
одиниці, для покоління, для «я» і для «ти», для «ми». Для
провансальської філософії все, що добре для «я» і для кон-
кретного «ми», має бути правилом поведінки і для нації. Там
– пріоритет ідеалу, бажання до його здійснення, до реаліза-
ції того, чого не бачилося. Тут – пріоритет теперішнього, ли-
ше ментального умовного. Як для Феєрбаха та Руссо, під-
ставою етики, так для наших провансальців підставою націо-
нальної політики було ущасливлення «мене» і «тебе», щастя
всіх, хто зараз заселяють національну територію. Щастя не
схоплених у форму атомів, щасливих і зарозумілих своєю
безформністю.

Так цілком логічно прийшов наш націоналізм до своїх го-
ловних матеріалістичних доктрин, ці доктрини, як і попе-
редні (інтелектуалізм, космополітизм і соціальний квієтизм)
поставило наше провансальство над національною правдою,
понад безумовне; а тими доктринами були лібералізм, що
ставив інтереси маси, як зібрання одиниць, понад інтереси
нації – як вищого цілого; демократизм, що ставив інтереси
народу, як неорганізованої безформної юрби, понад інтере-
си нації, і соціалізм, що ставив понад інтереси нації інтере-
си класу. До них треба ще додати пацифізм, гуманітаризм,
анархізм (різновид лібералізму), і провінціоналізм (різновид
демократизму), який інтереси однієї провінції ставив понад



 
 
 

добро всієї нації. Всі вони були в різкій опозиції до ідеї дер-
жавності як цінності в собі.

Так по-номадськи зрозуміла свобода, колективний егоїзм
найгіршого сорту стали в нас вартостями в собі. Доміну-
вав такий зрозумілий для провінціала момент партикуляр-
ної вигоди (особистої, класової, провінційної) в протистав-
ленні до моменту загального, родового, національного при-
мусу. Ослаблення родового інстинкту, а не його зміцнен-
ня, афірмація часового, тимчасового, конкретної форми –
в протилежність до «вічного». Дві доктрини стояли проти
себе: розв’язання егоїстичних потягів, деструктивна засада
laisser faire з одного боку, а з іншого – принцип творчої волі
цілого, що підкорює собі одиницю, покоління, класи, їхнє
щастя, свободу, народ, суверенне «я», – не відступаючи пе-
ред агресією і «насильством», перед накиданням усім цієї
волі, що сама в собі має свою санкцію.

Цей момент недорозвиненого вольового імпульсу вияв-
ляється в нашому провансальстві передусім у занепадниць-
кому гуманізмі, що понад усе ставить фізичне «я» одиниці.
Хто не бачить за деревами лісу, за «міщанами» – народу, а за
індивідуальною об’єктивацією волі species до життя – самої
цієї волі, для того зі зникненням цієї об’єктивності зникає
й саме життя. Для нього фізичний біль і смерть одиниці за-
вжди будуть найстрашнішим нещастям; для нього доктрина
лібералізму, що протиставила права одиниці правам цілого,
до якого вона належала, – завжди буде аксіомою, а особливо



 
 
 

її найвульгарніша форма – пацифізм. Героїзм, що пхає маси
до самопосвяти, ніколи не виправданий для них, в ім’я якої б
величної мети він не виступав. Війна для них, незалежно від
її мети та наслідків, це зло, «масове мордування», гідне вже
тому всілякого осуду, що посягає на найцінніше: на життя
одиниці. «Милосердними треба нам бути задля всього жи-
вого, – писав Франко, – бо життя це клейнод, хіба ж є що
вище від нього»?

Для великих рас є щось, що є вище за життя одиниць. І
для цього «щось» готові вони жертвувати навіть життям оди-
ниць. Для українського провансальства, просякненого на-
скрізь дрібноміщанськими ідеалами звироднілого гуманіта-
ризму, навпаки, життя одиниць було найвищим клейнодом,
що стояло над усіма метафізичними вартостями… «Ах, ми-
нали б бенкети криваві, – писав інший представник нашого
гуманітаризму, – брязкіт зброї скоріш би утих, – досить бо-
лю, і крові, і слави – і дочасних могил дорогих».49 І цей па-
фос не був чимсь випадковим, це була глибоко відчута фі-
лософія. Вона згадує про дорогі могили не з гордістю, як
могили невідомого вояка, не як приклад великої самопосвя-
ти для ідеї, що стоїть понад життя, не як заохочення і зве-
личення чину, що призвів до передчасної смерті, – лише зі
сумом розчуленого сентименталіста, для якого жодна ідея
не виправдує тих дочасних могил. Для іншого автора війна
це, передусім, убивство людей. Оглядаючи поле битви, питає

49 Олесь О. Вибір поезій. – Вид. Лаврова.



 
 
 

герой: «Боже, великий добрий, Боже, де ж Ти подівся? За-
світи сонце, засвіти пітьму ночі, нехай брат брата побаче».
Бо їхній «Бог», то був бог безжурного щастя миші під міт-
лою. Той же ж, хто приніс на землю «не мир, но меч», хто
ставив любов до Бога понад любов до людей – Бог сильних
рас, є «страшним Богом» для провансальців; йому в обличчя
глянути лякаються вони, бо він жадає собі в жертву і «моло-
де життя, й здоров’я, й існування багатьох одиниць». У нас
є навіть спеціальний роман, прийнятий дуже схвально, ро-
ман-протест проти страхіть війни, в якому не лише видно
біль із приводу тих страхіть (почуття зрозуміле та виправда-
не), а в якому на війну споглядається виключно через приз-
му хлопа, якому гранати не дають орати свою скибу, байду-
жого на те, кого матиме за пана.50 Але романів, подібних до
«Війни і миру» Л. Толстого, «Вогнем і мечем» Сенкевича,
або «Шуанів» Бальзака, де б показувалося не тільки один,
але й інший бік війни – велике зусилля нації в ім’я її ідеа-
лу, що стоїть понад життям одиниці, понад усім, – ми ще не
маємо.

Для кого рід або ідея, власна примха – це все, для того
навіть знищення одиниці є великою афірмацією, перемог-
ою життя. Парафразуючи великого філософа волюнтаризму,
можу сказати, що «не він, індивідуум, а нація є те, на чому
залежить природі»; для пацифістів та інших. Члени ворогу-
ючих націй «особисто не мають нічого один проти іншого»,

50 Турянський О. Поза межами болю.



 
 
 

не сміють, отже, виступати проти себе і наші, бо не їхні інте-
реси, а вигоди одиниці є пріоритетом для ліберала, і «ніякий
уряд не сміє стояти над моральним кодексом одиниць». 51 Бо
інтерес нації нічим не відрізняється від інтересів кожного з
їхніх окремих членів. Поняття роду, нації як щось, чого не
можна охопити думками, що є вище від суми їхніх членів, є
для провінціала метафізикою. Те, що йому найдорожче, це
видимі речі: «я», «ти», «ми», одиниця або народ і його тер-
піння та зручності, теперішність, а не завтра, матерія, а не
ідея.

Це був індивідуальний егоїзм. Далі йшов егоїзм збірний
(демократизм), хоч, врешті, їх досить важко розмежувати.
«Щастя одиниці» та «щастя всіх», тих, кого Кант називав
Grande-etre – людство. Але в обох випадках інтереси дня па-
нували над усім, сьогодні над завтра, щастя ближніх над ща-
стям далеких, інтереси цього покоління та його добробуту
над категоричними наказами нації. Для колективного егоїз-
му та його провідників (соціалістів і демократів) такі питан-
ня, як протоки і Стамбул, колонії, Ельзас, Крим, мета, для
осягнення якої потрібні систематичні зусилля кількох гене-
рацій – це метафізика. Для цієї мети треба ж жертвувати спо-
коєм і матеріальним добробутом цієї генерації, а до такої на-
пруги, до прагнення вийти за свої буденні завдання, паралі-
зована воля провансальців не сягала. Безсмертні національ-
ні ідеали? Але ж «безсмертне лиш тіло, бо жоден атом його

51 Christianity and World Problems. The Abolition of war. – N. Y. – № 7.



 
 
 

не пропаде на віки століть». Така мета, як експансія в Ти-
хому океані, як підкорення Сибіру Єрмаком, ідея відплати,
якою жила Франція п’ятдесят років після 1871-го, – все це
були химери, ілюзії поетів у політиці. Це був той рай поетів,
що «лиш у сфері мрій, привиджень, ілюзій і оман… цвіте».
І добре, що «в кінці доглупалися ми, що ті фантоми є собі
фантоми, не варті мук і крові і страждань».52 Аби лиш не
було тих страждань – це найважливіше для провінціала. Що
ж до тих «оман», то за ними женуться ніяк не в інтересах
народу, лише «в ім’я інтересів купки авантюристів». Вели-
кий похід обраних рас, що призвів до створення таких ве-
личних пам’ятників людського генія, як Британська імперія,
європеїзація Африки, культивізація Індії тощо – для пиря-
тинських ідеалістів був злочинною забавою, в якій ходило
лише про те, «хто має одягати… африканських негрів у фар-
тушки» і «напувати їх алкоголем». Для пирятинських світо-
бувальців усі ці фантазії вже тому гідні осуду, що «винищу-
ють організм селянської мирної країни» і порушують спо-
кій її мирних обивателів.53 Обиватель ніколи не керується в
своєму житті «ілюзіями», лише буденними інтересами сво-
го містечка і з цієї точки зору оцінює всі світові події й яви-
ща. Він керується у своїх вчинках не абстрактними ідеалами,
а інтересами найбільшого числа. Треба ті інтереси відшука-
ти та їх правильно сформулювати (це справа не пророків,

52 Франко І. Зів’яле листя.
53 Винниченко І. Відродження нації. – С. 22.



 
 
 

а економістів і статистиків), а полягають вони у збільшенні
щастя і добробуту цього покоління в першу чергу. Ідея для
провансальця є те, що приносить йому щось реальне, а не
тягне за собою руїну краю і тисячі невинних жертв, або, в
найкращому випадку, приносить важкі податки. Споруджен-
ня пірамід, середньовічних катедр, великих імперій, походи
хрестоносців – усе це продукти варварської епохи, про які
смішно говорити в наш освічений вік. Їхній ідеал – сидіти
тихо в хліборобській мирній країні, що заплила медом і мо-
локом, і, крий Боже, не дати себе з неї вивести жодному Мой-
сеєві. Ілюзії лише на згубу простому народові, а ще більше
ті, хто їх вигадують, так звані великі люди. Бо ті великі люди
це були або різники, що нищили наше безсмертне тіло, або
просто неморальні люди, а ніякі ширителі культури; напри-
клад, «досить згадати про гареми Володимира Святого, про
його боротьбу з братами, щоб мати уяву, яку культуру пле-
кали князі» й інші великі люди.54 Так думають наші соціалі-
сти та демократи. Їхня точка зору найслушніша для всіх, хто
дивиться на великих людей із погляду лакея, а на історію –
з точки зору лояльного обивателя, що журиться лиш деше-
вим урядом, уникненням ставити на вістря меча «драстичні»
міжнародні питання, порозумінням між народами та добро-
вільною втечею від великого шляху народів; за галасливого
й за невигідного для спокійної душі гуманного дрібного мі-
щанина.

54 Народня влада в Україні // Гр. наш. – Прага, 1922.



 
 
 

Ось як гримів проти цього «теологічного духу», що нака-
зує нації ставити свій ідеал понад інтереси народу та його
добробут, один, може найталановитіший із прекраснодуш-
них циніків нашого недужого століття, Анатоль Франс: «Ко-
ли задуматися над мізерією, в якій занурена з самого печер-
ного століття аж до наших днів нещаслива людськість (ци-
ніки та мефодіївці ніколи не кажуть про націю, лише одра-
зу про людство, про механічну суму одиниць), то її причина
завжди є у фальшивому розумінні природи та ще в кількох
із цих теологічних доктрин, які надають світові жорстоке й
ідіотиське тлумачення». Він обурюється, що в «наш освіче-
ний вік» знаходяться люди, пройняті цим духом, які відва-
жуються проповідувати, що відмовляння собі в чомусь, тер-
піння в ім’я якоїсь вищої ідеї є чеснотою. «Не слухаймо по-
пів, – закінчує цей салонний комуніст, – які вірять, що тер-
піння гарне. Наші інстинкти, наші органи, наша фізична і
моральна натура, все наше єство радить нам шукати щастя
на землі. Не втікаймо ж від нього». Старий гедонізм – ось та
заповідь, яку дає нам Франс. Це його ідеал. Більш примітив-
но й наївно формулюють його наші мефодіївці. В них цей
ідеал стає якимось рустикальним матеріалізмом, матеріаліз-
мом гречкосія, але виявляється він в одних і тих же формах:
у відразі «до страхів, до саможертви, до великої звитяги»,
до всього, що тягне «геть від сонної мороки, від огидної без-
діяльності» в ім’я «абстрактних» вартостей. Це була філосо-
фія тих, що «вгору ніколи їм глянуть», що не хочуть знати



 
 
 

про ніякі метафізики, «цупко дотримуючись одного скарбу
– власного життя» («Дніпрова чайка», «Плавні горять»).

У галицьких малоукраїнців читаємо: «Добро народньої
маси є першою метою… патріота. Та в чім лежить це добро
народньої маси? Передусім у тім, що всі люди уважають під-
ставою і необхідною умовою цього добра матеріальні вимоги
справжнього людського життя. Добра пожива, ясні просторі
помешкання, відповідна одіж, потрібний відпочинок після
праці, – взагалі все те, що люди для свого фізичного життя
потребують. Оце і є найконечніше національне добро. Пле-
кати й розвивати фізичний добробут народних мас є першим
завданням народних мас, є першим завданням національних
змагань».55 Оскільки похідним від цього «вірую» міщансь-
кого соціалізму було «вірую» того гайдамацького ватажка,
який півтораста літ тому писав до слідчої російської комісії:
«Не за імущества втруждаємося, только аби віра християнсь-
ка… не була б осквернена».56 Але цей темний ватажок ще
не міг читати ні Драгоманова, ні «Молодої України»… Для
цих останніх та їхніх учнів ці віри християнські й інші ро-
мантичні або теологічні, як казав Франс, цінності – були за-
бобонами, або перебільшеним націоналізмом, із яким тре-
ба боротися, бо «інакше в світі ніколи не буде миру, а бу-
де кров і нужда»; бо інакше не переведуться сварки між на-
родами, а вони недопустимі, бо «сварки та гризня нищать

55 Молода Україна. – 1905. – Ч. 1.
56 Україна: місячник українознавства. – Київ, 1924.



 
 
 

людський рід», тобто лягають тягарем на цю генерацію й її
добробут.57 Правда, ті сварки та гризня між народами допро-
вадили англосаксів до опанування половини американсько-
го, майже третини африканського та всього австралійського
континентів, Росію – до підкорення Сибіру, а Україну – до
звільнення степу від кочовиків, але ці наслідки проявилися
щойно в майбутньому, а натурою провансальця є оцінювати
все з точки зору «муки та страждань» цієї генерації. Це й
був їхній ідеал – аби голоті було легше, або, як у нас казали:
«коли б хліб та одежа, то їв би козак лежа». Хліб та одежа,
або «добра пожива» молодоукраїнців це був їхній національ-
ний ідеал. Визнаючи заслуги Драгоманова, один із його уч-
нів писав: «Лише гуманізм, найбільша сума щастя найбіль-
шого числа людей може бути критерієм соціалістичної ети-
ки» і будь-якої політики.58 Спеціально Драгоманов уважав,
що наші прагнення до національної свободи ніколи не по-
винні іти врозріз із добробутом і спокоєм найбільшого числа
людей. Дороговказом має бути не абстрактний націоналізм,
а лише ідеї всесвітнього гуманізму.59 Не треба згадувати, що
весь наш соціалізм був нічим іншим, як лише відміною то-
го «народолюбства», до якого належали Драгоманов, моло-
доукраїнці галицькі й інші цитовані поети та письменники

57 Коберський К. Українське народництво по обох боках Збруча. – Львів; Ко-
ломия. – С. 46.

58 Шаповал М. Революційний соціалізм в Україні. – С. 67.
59 Украінская жизнь, 1912, – Ч. 10.



 
 
 

Соборної України; одні – ідентифікували націю з народом і
його прагненням до доброї поживи», інші – з пролетаріатом,
який в їхній уяві обіймав узагалі «всіх гноблених» соціаль-
но, отже, ту ж таки масу, а обидва – з існуючою генерацією
та її примітивно матеріальними потребами.

Формулюючи свій націоналізм, відомий французький
політичний письменник Шарль Моррас писав, що інтереси
тих земляків, що житимуть (des nationaux a vivre), треба ста-
вити над інтересами тих, що живуть (des nationaux vivants), а
добро «вічної Франції» (France eternalle) – над добром усіх
французів цієї доби.60 Наскільки далекий від цієї концеп-
ції був наш провінціальний націоналізм, який нехтував во-
люнтаристським чинником в історії, для якого воля до жит-
тя народу вичерпувалася потребами одиниці й їхнього за-
галу, цього покоління, і то інтересами найбільш примітив-
но й вульгарно зрозумілими! На потяг до пожертви теперіш-
нім в ім’я ідеалу майбутнього, – до цього найвищого ступе-
ня об’єктивації волі нації до життя, наше провансальство не
спромоглося.

Воно, властиво, переносило в царину національної ідео-
логії модний у XIX столітті матеріалізм. Для Феєрбаха не
існували ні платонівські ідеї, ні геґелівський дух, яких мар-
ним відображенням була лише дійсність. Для нього існувало
насправді лише індивідуальне (das Einzelne), доступне дум-
кам. Загальне ж (das Allgemeine) було тільки абстракцією.

60 Maurras Ch. La politique Religieuse. – Р. 77.



 
 
 

Це загальне в житті народів, яке надихнуло «Божеським ша-
лом» Мойсея у його мандрівці пустелею; яке осягається зу-
силлями кількох поколінь, нездійснений ще ідеал, усе це –
в моменти сумніву – лише «тіснозора» омана, не варта, щоб
її ставити понад індивідуальне, та його терпіння. Для Феєр-
баха дух є ілюзією одиниці, для Франка душа безсмертна –
дика фантазія, як і «дух той, що чоловік создав з нічого»,
бо «одне лиш вічне, без початку й кінця – се є матерія»…
Для матеріалізму є лише етика des Diesseits, моменту, «зага-
лом нема безодні, нема нічого, лиш атом, момент»,61 те, що
стоїть перед очима, його сльози та страждання, а не безод-
ні тих «оманливих» ідеалів, що переходять до порядку дня
над потребами моменту. А з феєрбахівської максими – der
Mensch ist, was er isst виплила вся ідеологія соціалізму з його
наукою, що ушляхетнити людину може тільки добра пожива.

Немає нічого дивного, що визнаючи пріоритет людини
й їхнього механічного колективу, цієї групи і цієї генера-
ції над тривалим, над species, наше провансальство дійшло
до заперечення (відвертого чи замаскованого) ідеї держав-
ності, тобто форми національної волі, що журиться не ли-
ше перехідним, теперішнім, феноменальним, а й тривалим,
що накладає руку на хаотичне зібрання «незалежних» оди-
ниць, що є, сказав би я за Шопенгавером, «вищим щаблем
об’єктивності волі».62 Цей вищий щабель був для наших про-

61 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – S. 339.
62 Украінскій вєстнік, 1906. – Ч. 12.



 
 
 

вансальців нижчий, а нижчий – вищим. Для націй, що тво-
рять історію, націй-набувачів, головною метою є панувати та
укладати життя на власний смак, якого б напруження народ-
ньої енергії це не коштувало, з якими б жертвами не було
поєднано. В цих націй народилася горда приповідка Navigare
necesse est vivere non est necesse: прагнення – все, жертви та
вигода – ніщо. У наших провансальців vivere було всім, не та
міцна організація нації, що забезпечувала їй перемогу в бо-
ротьбі між расами, лише свобода одиниці та загалу. Т. Гобс
встановлює чотири завдання держави: 1) захист від чужозем-
ців, 2) мир удома, 3) збагачення підданих, 4) непорушення
їхніх свобод. Із цих чотирьох у нас розуміли лише три остан-
ні, а найважливішим завданням держави було забезпечення
четвертого – свободи. Обиватель дивився на державу з точ-
ки зору потреб і мети одиниці, з огляду природжених прав
людини, які в першій лінії мали поважатися. Не згори вниз,
а лише знизу вгору. Важлива була не міць держави, а лише
забезпечення щастя одиниці або одиниць. Держава була не
апаратом для досягнення мети нації, а лише для зручності
одиниці.

Ясно, що коли, при такому погляді на річ, одиниця або
народ потрапляли в суперечку з державою, чи нацією, – дер-
жавно-національний ідеал відходив на другий план. Нація
не має права над одиницею, яка суверенна до того ступеня,
що має право сецесії з цього національного або державно-
го зв’язку. Щоб той, хто народився українцем, мусів бути



 
 
 

українцем, це було для провансальців нечуване насильство
над вільною особистістю, бо «такий погляд суперечить самій
психології національності та заслуговує на осуд як відгомін
або продукт того самого гніту над національністю та над осо-
бистістю»; «йому треба протиставити принцип політичної
свободи національного самозначення особистості». Суб’єк-
том національності «треба визнати не рід, а людську особи-
стість», а «національні права це ніщо інше, як права особи-
стості».63 Отже, в разі суперечки між одиницею та нацією,
поступитися має остання… «Найпершим громадським зав-
данням, що червоною ниткою проходить через усю історію
людства – це визволення людини з усіх пут», а «кожна людсь-
ка особа є найвищою ціллю сама в собі».64 Коли національ-
ний ідеал вимагав повного підпорядкування одиниці своїм
наказам, коли його пута ставали нестерпні для нашої суве-
ренної особистості»,  – нація та держава оберталися в той
фантом, із якого сміявся Франко. Провансалець знав лише
волю від чого, а не волю дo чого. Ось, як писав один із
типових представників простацько-банального народолюб-
ства: «Коли волю народу забезпечує окремішність (націо-
нально-державна) – треба змагатися до окремішности, коли
волю краще забезпечує спілка (федерація) з другим наро-

63 Єфремов С. За рік 1912 // Життя, орган укр. соц. молоді. – 1925. – Ч. І (4). –
С. 77.

64 Коберський К. Українське народництво по обох боках Збруча. – Львів; Ко-
ломия. – С. 144.



 
 
 

дом, тоді треба використати федерацію». 65 Точка зору члена
не нації, а племені, провансальця, готового за «шмат гнилої
ковбаси» (соціальну свободу мовою провансальців) дати се-
бе політично вести на мотузці чужинському демагогові. То-
му, між іншим, таку величезну роль на всіх ділянках нашої
політичної ідеології відіграє питання форми правління. Як
у внутрішній політиці, так і в зовнішній державник стежить,
яка форма уряду взагалі, яка з сусідніх держав сприятиме
найбільше незалежності його країни. Для ідеологів нашого
фелахства краще федерація зі сусідньою республікою, ніж
власна держава з монархом на чолі (якщо ці фелахи – ліві).
Якщо ж вони праві, то волітимуть союз із сусідньою монар-
хією, ніж власну республіканську незалежність. В цьому сто-
сунку ідеологи червоних фелахів нічим не відрізняються від
ідеологів фелахів білих. Одні готові пожертвувати незалеж-
ністю краю, якщо «союз» із червоним сусідом забезпечить їм
здобутки революції, інші – ідуть на федерацію зі сусідньою
монархією, аби лиш вона забезпечила бажаний їм суспільний
устрій у краї, бо національні права – це не права нації, що
хоче бути самостійною, лише права особистості, що дбає, як
той козак, лише про хліб та одежу, та про усунення пут. Бо
сума інтересів одиниць вища за інтереси колективу.

Одні й інші, праві та ліві – це новітні «Болоховські лю-
ди», що власну (особисту чи класову) вигоду ставлять по-
над справою нації. Ліві виправдують тих татарських людей,

65 Народня влада в Україні // Гр. наш. – Прага, 1922.



 
 
 

які в час змагання українських державотворчих чинників із
татарською навалою зрадили їх, перейшовши, за економічні
поступки, до чужинців; виправдують тим, що під татарами
«їм вільніше та краще жилося, ніж людям княжим». Для на-
ших соціалістів громади татарських людей, які, отже, визна-
вали над собою чужу зверхність, були «традицією українсь-
кої народньої влади».66 Головний представник українського
провансальства після Драгоманова також вихваляє «татарсь-
ких людей» та осуджує державні змагання України, оскільки
вони відбувалися коштом соціального «визволення» народ-
них мас, або просто вимагали від них жертв. «Я був вихова-
ний, – писав апостол українофільства, – в строгих традиціях
радикального українського народництва, яке вело свою ідео-
логію від кириломефодіївських братчиків і твердо стояло на
тім, що в конфліктах народу і влади вина лежить на боці вла-
сти, бо інтерес трудового народу – це найвищий закон будь-
якої громадської організації, і коли в державі цьому трудо-
вому народові недобре, це його право порахуватися з нею»:
не з тією чи іншою формою правління в ній, а з нею самою, з
державою… Ось генеза всіх наших автономій, федерацій чи
інших союзів, причина чого – не зважаючи на барвисту фра-
зеологію – державницька думка є й досі думкою чужорідною
в наших політичних колах.67

Mutatis mutandis – цілковим ту саму психологію мають і

66 Драгоманов М. Дивацькі думки.
67 Драгоманов М. Дивацькі думки.



 
 
 

наші праві болоховці. Коли їхнє правдиве обличчя ще не
прояснене і коли, серед нашої некритичної громади, вони
ще приймаються за державників par excellence, то це тому,
що вони прикриваються голослівними фразами про держав-
ність і тому, що їхні групові інтереси вимагають не свобо-
ди, що часом переходить в анархію, а лише міцної держав-
ної організації, однак без огляду на те, своєї чи чужої. Така
була концепція Куліша, Локотя і хліборобів-державників. З
цієї точки зору можуть претендувати на назву державників
і болоховці, і Савеніо з його богданівцями, бо й вони стоя-
ли за міцну державну владу (перші – за татарську, другі –
за російську), аби лиш вона забезпечила їм їхні особисті або
групові права.

Типовим болоховцем був, звісно, й М. Драгоманов, дух
якого більше шкодить українському націоналізмові після
смерті, ніж був йому корисний за життя. Цілком у дусі тих
прав особистості, що мала право вибирати собі національ-
ність, цілком у дусі болоховщини, він виправдовує, напри-
клад, ельзасців за їхню зраду німецькості під час Французь-
кої революції, бо Франція «ельзасців увільнила від панів і
попів!» Для політика з фелахською психологією звільнення
від будь-яких тягарів – це найважливіша річ у світі, за яку не
один, а й десять разів можна змінювати рідний край. «Націо-
нальна єдність не завжди може вести до більшої свободи». 68

Коли вона веде до більшої свободи – осанна їй! Коли ж ні –
68 Життя, 1925. – Ч. І (4).



 
 
 

тим гірше для неї, тоді для болоховця одна дорога: до того
чи іншого хана.

Цей ідеал татарських людей, голоти, суверенних особи-
стостей, та як там ще його назвати, – набував у крайніх лівих
форму народництва або соціалізму. Taм над державою (вза-
галі нацією) стояла одиниця або народ, тут – клас, проле-
таріат, робочий; або трудящий народ. Суть залишалася та ж
сама: засаднича нехіть до великого організуючого колекти-
ву, який в ім’я своїх тривалих інтересів вимагає жертв і на-
кладає тягарі і на одиницю, і на народ, і на його окремі класи.

Для соціалістів «найвищою метою є добро та розвиток
чоловіка» (тобто одиниці). Вони також, звісно, державники,
але їм потрібна своя держава для того, щоб «наш мужик і
наш заробітчанин мали кусень чорного хліба». Так пишуть
соціалісти, і мимоволі згадується все та сама наказка – «ко-
ли б хліб та одежа»… Ну, а коли цей хліб буде не щодня,
як, наприклад, було з німецьким заробітчанином і мужиком
під час Першої світової війни і блокади, що тоді? Тоді, во-
чевидь, настає право сецесії та самовизначення своєї дер-
жавної приналежности для класу, як – вище ми бачили –
для одиниці.69 Драгоманов мириться з російською держав-
ністю тому, що вона служила нібито аграрним інтересам се-
лян. Для нього цілком зрозуміло, що за цю ціну українська
інтелігенція пішла на службу чужій державній ідеї і «стала
й собі на боці уряду» царя Олександра II. Це сталося «тим

69 Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну.



 
 
 

легше, що тоді було в ходу народництво, думка злитися з на-
родом. Виправдовує й тих українців, хто ставали при царсь-
кому уряді «мирними посередниками», бо вони «мають за
собою виправдання в тому, що збільшили селянську землю в
трьох правобережних губерніях майже на два мільйони мор-
гів».70 Як бачимо, філософія гречкосія, що на всі політичні
справи дивиться з точки зору «прирізки землі». Отже, на-
родолюбство веде логічно до кооперації з царатом та що ця
співпраця – ніщо інше, як злиття з народом. Чи справді воно
веде до цього? Народництво, свідоме своєї політичної мети,
політичних цілей класу, який воно хоче заступити, – до та-
кої співпраці не призвело б, як не призвело до неї народо-
любство російських народовольців, відповіддю яких цареві
за «збільшення селянської землі» був акт 1 березня 1881 ро-
ку. Але народовство – аполітичне, примітивне, до співпра-
ці з будь-якою владою готове. Якнайкраще відбивається в
цій антитезі різниця двох народовств: з одного боку – ідео-
логії політично свідомих революціонерів, що прямують пе-
редусім до політичної влади, а з іншоого – ідеології мирних
посередників мужиків і заробітчан (хоч би і в професорсь-
кій тозі), ідеології нашої братії, голоти, яка далі аполітич-
ного соціального голоду не йде, й яка так характерна для
кожної некультурної верстви або племені. Для провідників
цієї верстви, «для соціаліста держава школи не може бу-
ти метою, а тільки засобом, перехідною формою громадсь-

70 Народня влада в Україні // Гр. наш. – Прага, 1922.



 
 
 

кого життя». Він із цього лише погляду розглядає справу
української державності. «Українська державність потрібна
українському трудовому народові лише настільки, наскільки
вона спроможна забезпечити йому кращі форми громадсь-
кого та приватного життя»71… З точки зору інтересів при-
ватного життя дивиться на світ і політику кожен міщанин, як
буржуазний, так і соціалістичний. Не дивно, що з тією самою
міркою підійшло до справи державності й наше соціалістич-
не міщанство. Для нього інтереси рідної дзвіниці, його влас-
ної цінної особи, його покоління, хоч би ціною підпорядку-
вання чужій волі, завжди будуть важливішими за волю влас-
ної species до життя і до виняткового панування на своїй те-
риторії. Говорячи про російські бунти XVII і XVIII століть,
Драгоманов докоряв їм, що були це бунти, хоч і за старожит-
ність, але не за «чисту старожитність, доцарську, додержав-
ну», не в ім’я вічного республіканського політичного ідеа-
лу, лише аполітичні бунти «за царя проти бояр». У суті речі
цим рухом проти класових супротивників, за царя проти бо-
яр, за будь-яку державну владу, хоч і чужу, – був і весь наш
соціалістичний націоналізм,72 для якого державна ідея бу-
ла книгою зі сімома печатками. Недаремно ж ці соціалісти
ідентифікували національну справу зі соціальною справою
українського демосу, не дуремно був для них «український
націоналізм… ідентичний із соціальною справою українсь-

71 Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм.
72 Молода Україна. – Ч. 6.



 
 
 

кого мужицтва і робітництва».73 Так думали галицькі салон-
ні соціалісти чверть століття тому, так думають їхні наддні-
прянські товариші тепер. Вони думали, що клас стоїть над
нацією, що він може осягнути «щастя» без створення власної
політичної влади, лише делегуючи їй чужій species. Підста-
вою цієї формули була злочинна омана, що клас, який хоче
заступати націю, може віддати розпорядження матеріальни-
ми та людськими багатствами свого краю чужим товаришам,
і не зважаючи на те, залишитися паном «у своїй сторонці»;
ілюзія, хибність якої доведена кров’ю цілих генерацій. Так
само революційність нашого соціалізму була примітивною
від природи. Це не було повстання проти держави, яка на-
дуживає своїх прав колективу, як його розуміли Джон Міль
або Гобс, що дозволяли в певних випадках це право бунту не
проти держави, лише проти такої її форми. В нас декларуєть-
ся право бунту проти держави як такої, право Дортена, який
також в інтересах працюючих мас Рейнщини хотів відірвати
цей край від своєї нації. Цю різницю між теоріями Мільтона
і Гобса з одного боку, а з іншого – Дортена та тарговичан,
які ухвалювали розбір власної країни, треба добре пам’ята-
ти при оцінці нашого народолюбства і його права рахуватися
зі своєю державою в ім’я інтересів трудящого люду. Не мож-
на проводити аналогії між революціонерами з патріотизму
і патріофобами з бунтарства, між бунтівниками з глибоким
культом держави та бунтівниками, які, як зараз бачимо, схи-

73 Драгоманов. Дивацькі думки // Народ, 1891. – Ч. 1, 2, 19.



 
 
 

лялися в бік чистого анархізму; між тими, хто найвище ціну-
вав організований колектив, і тими, для кого не було нічого
вищого за приватні інтереси своєї дзвіниці, окремої особи,
або їхньої механічно зліпленої цілості, народу чи класу.

Виходячи з такої психології, Драгоманов ставиться так са-
мо й до інших справ національного життя, наприклад, забез-
печення кордонів, забезпечення спокійного посідання тери-
торії нації. Суверенне «я», «кусень хліба» для нього, видо-
бутий зі землі, нарешті й сама земля (територія) – ось що бу-
ло реальне. Байдуже, чи це дасть своя держава чи чужа, чужа
правда чи своя. Прагнути при цьому, щоб не страждали віч-
ні інтереси species, її волі, влади – означало гнатися за ома-
нами. Йому було все одно, хто, яка держава принесе волю
народові, йому ж було байдуже, чия сила ці кордони забез-
печить. Тому підкорення Катериною Чорного моря вважає
він за сторінку «української історії» так само, як і російсь-
ко-турецьку війну 1877 року.74 Українці, які служили царям
у цих походах, робили «діло для свого часу нормальне та на-
ціональне». Тут яскраво виступає в усій красі психологія не
члена нації-пана, що уважає своїм лише те, що вона зробила
сама, а лише психологія члена суспільства, і то безправного,
який мусить уважати за своє те, що для нього робить сторон-
ня сила; функції якого обмежені функціями споживача та
виробника, чужого шляхетнішого завдання, організації вла-
ди й її виконання. На такій самій позиції стояв і Куліш. Усім

74 Драгоманов. Дивацькі думки // Народ, 1891. – Ч. 1, 2, 19.



 
 
 

своїм єством журилися вони про «мирне та благоденствен-
ноє житіє», про мир, незалежно від того, чи це буде мир Во-
лодимира Великого, чи царя Олексія, чи мир вільної Ґалії
чи Іберії, чи – Pax Romana. Коли б Кулішеві чи Драгоманову
якимсь дивом довелося б народитися в Іспанії, коли та поча-
ла свою боротьбу за звільнення від маврів, він, мабуть, до-
водив би несвоєчасність цієї акції, та підкреслював факт, що
маври закріпили для іспанців володіння берегами Атланти-
ки та Середземного моря… В нас думали, як казали в старо-
му вірші, що коли наші предки «за Олега руского монархи,
плавали в чолнах по мору і на Царград штурмували», то це
для краю мало таке саме значення, як те, що інший, російсь-
кий монарх гнав нас штурмувати той самий Царгород…

Для провансальця суть – край ріднесенький, край веселий
і люд хрещений, з тим розумінням щастя, яке дає йому люд,
а хто є суб’єктом панування в цьому краю – байдуже.

Наскільки цей момент вигоди переважав у наших прован-
сальців, видно ще з того, що Драгоманов зі своєї болоховсь-
кої точки зору виправдовує тих своїх польських сучасників
(яких він нараховує «багато»), які були проти державного
усамостійнення Польщі, бо «бачили, що при всіх теперіш-
ніх обставинах Європи… відрив Конґресівки від Росії був
би їхньою руїною».75 Певна річ, бо коли провансальцю треба
вибирати між абстрактним ідеалом національної самостій-
ності з економічною руїною й «економічним розквітом» у
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рабстві, то він вибере останнє. Згадані вище фізичний доб-
робут і добра пожива – це шпиль національного ідеалізму,
на який може вилізти провансалець… Взагалі він висловлю-
вався проти незалежницьких змагань майже всіх народів, що
повставали з руїн історії, й усе – в ім’я примітивних інтересів
голоти, якій не було діла до політики. В редакційній стат-
ті редагованого Драгомановим «Народу» читаємо, що «при-
міром, серби, болгари, румуни показують нам наглядно», що
сама по собі політична свобода «зовсім ще не означає попра-
ву долі робочого люду», отже, не може бути метою в собі. Так
само, на його думку, боротьба чехів за самостійність, «бо-
ротьба о право корони чеської… спричинила чеському сус-
пільству величезну шкоду». Він же ж криво дивиться й на ір-
ландський національний рух тому, що «в тому гомрулєрстві
справа економічна була відсунена трохи назад перед спра-
вою державною». Крім того, він принципово проти націо-
нального відмежування Ірландії, бо воно скривдить… оль-
стерців, а для нього жменька останніх, вочевидь, має такі са-
мі права, як уся Ірландія, і в кожному разі коритися волі всієї
нації не має жодної потреби. З тих самих причин він про-
ти приєднання до української етнографічної території то-
дішньої Угорської Русі, бо вона «не має економічно нічо-
го спільного з Галичиною». Взагалі розділ територій згідно
з етнографічними кордонами не подобається йому. Ліпше,
не порушуючи статус-кво, обмежитися «загальними закона-
ми про національності та адміністративною автономією гро-



 
 
 

мад.76

Прошу перечитати ще раз цю цитату Драгоманова, де по-
треба боротьби за власну державу міряється шлунковими
інтересами народу, і порівняти його з ось цими словами
відомого італійського історика П’єтро Орсі. «Незважаючи
на добру й упорядковану адміністрацію, якої інші частини
Італії могли б заздрити, почала невдовзі (в Ломбардії та Ве-
неції) проявлятися жива опозиція проти уряду австрійсько-
го з тієї тільки причини, що був він чужим урядом». Перший
уривок і другий – мова хама і мова пана.

Ця мова, врешті, не була властивістю того чи іншого пред-
ставника нашого провансальства, лише його цілісності. Від-
гуки її знаходимо і в відгуках деяких галичан: «Нам усе од-
но, який прапор буде в Києві віяти», аби лиш і «ми» були
під ним, і в пам’ятній заяві наддніпрянців про вибух війни (в
«Українській жизні» та «Раді») в обороні російського «оте-
чества», і в творах різних ідеологів провансальства. Безпе-
речно, прагнення забезпечити непорушність території нації
є вищою формою об’єктивації національної волі, ніж турбота
про «щастя» цього покоління, – та в суті речі, поки в цьому
прагненні зрікаються з ролі активного чинника, задовольня-
ючись роллю знаряддя в чужих руках, не можна цей потяг
назвати державницьким.

Я, ми (народ, голота), добробут, клас, земля (територія) –
ось були ті реальності, які «видів» наш провансалець і в ім’я
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яких відкидав він усілякі фантоми. Ще однією з таких реаль-
ностей була провінція, власна парафія, те, що він міг бачити
з висоти рідного смітника. Так, поруч із іншими партикуляр-
ними цінностями, які в нас протиставлялися «загальному»,
колективу нації, з’явилася ще одна – партикуляризм у вла-
стивому значенні того слова. Особливо помітний цей парти-
куляризм у галичан (про це в іншому зв’язку), але хворіють
на нього так само й великоукраїнці, які зі запалом визнава-
ли відділення Криму, створення гумористичної «молдавсь-
кої республіки» на живому тілі України тощо. Нема потреби
додавати, що цей антидержавницький партикуляризм розви-
нувся в нас в основному під впливом Драгоманова. Він рідко
коли мислив категорією нації, натомість існували для ньо-
го тільки землі. З трьох чинників, із яких складається зрі-
ла політична нація, з території (землі), народу та влади, для
нього, як і для всіх соціалістів, демократів і радикалів, най-
менш важливим був чинник останній – влада. Їм усе одно
було, в чиїх руках перебуває влада над двома іншими чинни-
ками. Їхнім гаслом була не земля і влада, а земля і воля. Най-
важливішим чинником був народ, а щойно тоді – територія,
чи то в вигляді забезпечення кордонів ким би то не було (мо-
ре для Драгоманова, соборність для галичан), чи то в вигляді
«земельки» (соціальне визволення); врешті, у вигляді пар-
тикулярних інтересів тієї чи іншої провінції, які або проти-
ставлялися інтересам цілісності, або ставилися над ними. Як
відомо, в основу свого проекту поділу Росії на області Драго-



 
 
 

манов поклав не національну, а територіальну засаду; бага-
то областей у нього, подібно до швейцарських кантонів, ма-
ють мішаний національний склад. У конкретній програмі са-
моуправи України він зробив із неї не одну державно-прав-
ну одиницю, не єдину цілісність, а кілька. Міродатними для
нього були не інтереси нації, а лише абстрактні мотиви «ви-
годи» тієї чи іншої землі. Отже, державно-національна дум-
ка мала затриматися там, де починали промовляти інтереси
тієї чи іншої землі. Він же ж був і тієї думки, що «українцям,
замість того, щоб рватись заложити свою державу… ліпше
старатися розбавляти будь-яку державну силу і прямувати
до волі краєвої і громадської, вкупі з усіма іншими краями
і громадами». Цей погляд, земля провінціонального діяча,
що журився лише справами свого повіту, впроваджував Дра-
гоманов уперто. В іншому місці радить він своїм землякам
у боротьбі за національне визволення, крий Боже, не висту-
пати під прапором інтересів і потреб усієї нації. Навпаки,
«найвідповіднішим буде, коли боротьбу ту, наприклад, ми
українці будем вести на ґрунті не національнім, а держав-
но-адміністраційшм, тобто, висуваючи на перший план по-
треби автономії місцевої і крайової, автономії громад, по-
вітів і пpoвінцій».77 У цій цитаті вже виразно звучать вла-
стиві авторові нотки анархізму.

Дорога до нього була доволі легкою для українського про-
вансальства. Першим етапом була власне ця парафіяльність,
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цей дух провінціоналізму, що дивився на державу з точки зо-
ру приватних чи повітових інтересів, або суверенної особи-
стості (гуманізм), далі йшло ототожнювання цих інтересів із
інтересами нації загалом, унаслідок чого повстало аполітич-
не українство, як питання культурне, педагогічне або справа
демосу, коли нація уявлялася як єдність суто культурна або
класова. Нарешті прийшов анархізм, у чистому вигляді, ко-
ли нехіть до чинника збірної влади (що є суттю поняття дер-
жави) кристалізувалася поволі в теорію. Вочевидь, що наш
рідний анархізм не був анархізмом Ґрава, Малатести, Реклю,
або хоча б Штірнера, він був такий самий незачепний, недо-
кровний і прекраснодушний, як і все провансальство, і, зно-
ву ж таки, не був виявом волі до чого, лише виявом волі від
чого; пасивним невизнанням моменту влади, зовсім чужого
та незрозумілого провансальцям. Цей анархізм був логічним
наслідком усієї ідеології нашого провансальства. На ньому
мала скінчитися ця ідеологія, бо повна свобода одиниці та
груп важко мириться з державним примусом, як і з щастям
тієї «мирної країни», яка передусім не хоче, аби її виривали
з її мертвого сну. Ми вже бачили, як Драгоманов пропові-
дував махнівську ідеологію «розбавляти будь-яку державну
силу». В pendant до цього його учень-професор дозволяє де-
мократії порахуватися з державою (також із будь-якою, на-
віть своєю). Явно анархістські нотки, розсипані в усіх його
творах, особливо у «Вільній спілці» та в передмові до «Гро-
мади». Пішли за ним і його наступники й учні. «Всі люди на



 
 
 

землі, – читаємо в одного популяризатора та вульгаризатора
ідеї вчителя, – собі браття, а тільки панські й погані держав-
ні порядки роблять між ними ворогів одних другим». Дер-
жавний примус, – а яка держава є без примусу, яка держава
не є панська? – є лихо саме в собі, а тому «всі народи землі
повинні заснувати вільну спілку між собою». Як має вигля-
дати ця вільна спілка? Висловлюючись тим елегантним «на-
родницьким» стилем, який впровадив у нашу публіцистику
Драгоманов, ця спілка має бути «без попів і без панів» (ма-
буть, і з правом сецесії), без начальства, бо «безначальство
– ідеал маси», а маса, особливо темна – бог соціалістів і ра-
дикалів.78

Ідеал суто анархістський, суто плебейський! Для кожного
плебея будь-яка організація, що бере з нього початок, що по-
силає його, якогось архангельського мужика, битися з яки-
мось там турками за протоки, – є, вочевидь, абсурдом, пору-
шенням його вільності. Тому ліпше без тієї організації. Кра-
ще право довільної сецесії «захочу – полюблю, захочу – раз-
люблю»! Ліпше замкнутися в своєму повіті і бути вільним.
В тому ж «Капіталі» народницького міщанства читаємо, що
держава обмежує людську свободу, і вже тому ця установа
є підозрілою в очах будь-якого щирого народолюбця. Та ж
будь-яка колективна організація не існує для інших цілей,
лише для забезпечення нашої волі, в державі ж немає волі і

78 Коберський К. Українське народництво по обох боках Збруча. – Львів; Ко-
ломия. – С. 44–46.



 
 
 

не може бути, бо «справді вільними можуть бути тільки малі
держави, або ліпше сказати – громади, товариства»; 79 а що
український народ, на нещастя для народолюбця, не може
змаліти до розмірів Швейцарії, то найкраще створити з ньо-
го (за рецептом Драгоманова) кілька автономних груп, бо во-
ля – понад усе! Або, почекати зі самостійностями, а зажити
«громадами та товариствами», як ними живуть у провінції;
краще так відгородитися від «злісного» державного центру,
щоб із нього до наших громад, як казав Гоголь, хоч тридцять
літ скачи, то не можна було б доскакати. Громада і повіт, –
це альфа й омеґа нашого державництва, точка, до якої він
завжди спадає, як би високо не літав: до добробуту, до волі,
до парафії – завжди повертає він.

У цій концепції держави без держави відстежується знач-
ною мірою джерело мудрості наших соціалістів; це, з одно-
го боку (згадуючи вихованого на російській літературі Дра-
гоманова), писанина народницьких російських «соціологів»,
усіх тих Михайловських, Лаврових та інших «безсмертних
водоліїв», а нарешті – Бакуніна. Останньому належать слова:
«Коли є держава, то неминуче є й панування, а, отже, й раб-
ство; держава без рабства… немислима, ось чому ми – во-
роги держави».80 Прошу порівняти цю тираду, так само ка-
тегоричну, як і глупу, зі згаданими щойно вище сентенціями

79 Коберський К. Українське народництво по обох боках Збруча. – Львів; Ко-
ломия. – С. 44–46.

80 Бакунин М. Государство и анархія.



 
 
 

наших бакунінців, аби побачити їхню подібність, майже то-
тожність. Однаковий і висновок: держава, будь-яка держава,
відкидається в їм’я суто партикулярних цінностей: одиниці,
групи й їхні волі, що не терплять над собою жодного колек-
тиву.

Так само яскраво висловлюється спадкоємець Драгома-
нова. Для культурних націй Європи й Америки державний
примус є обов’яковий в інтересі кожної групи й одиниці,
що належить до державного зв’язку. Для вихованих у гу-
ляйпільських степах махновців (як габілітованих, так і нега-
білітованих) це зовсім інше. Народолюбний махновець не
бачить в атрибутах держави нічого, а лише «власні марки та
гроші, власний двір, армію, власні в’язниці та власних жан-
дармів»; для нього все це – такі приємності, за які він охо-
че подякує, аби лиш йому забезпечили добру поживу. Це
все – страви для панського столу (для народів-панів), «але
менш вередливе суспільство охоче позбудеться цих вишука-
них приємностей за простіший, але здоровий куліш забезпе-
чення свободи культури та суспільного самовизначення», за
«можливість… розпоряджатися своїми, місцевими відноси-
нами»81… Отже, та сама піч, від якої мусить почати свій дер-
жавницький танець українське провансальство: місцеві від-
носини, громади, повіт, рідна дзвіниця; держава ж – це делі-
катес не для мужицького шлунка і не для мужицького розу-
му… Що головний ідеолог українського народництва був у

81 Грушевський М. // Украінскій вєстнік, 1906. – Ч. 3.



 
 
 

суті речі анархістом, це без озву визнають і його учні, і він
сам. Ідеальний громадянин, казав Драгоманов, «буде байду-
жий до того, як там впорядкується вище державне началь-
ство, а більше налягатиме на те, щоб збільшити власне волю
кожної особи, волю кожної людської породи, спілки, грома-
ди, країни, – щоб, скілька мога, зменшити силу державного
начальства, перед силою особи, громади і щоб дати їм біль-
ше способу для того, щоб заложити живі початки порядків
безначальних, безпанських і бездержавних», тобто – початки
анархізму.82 В цьому дусі виховували ряд поколінь не лише
провідники українства, але й уся українська активна інтелі-
генція. За авторитетним твердженням найбільшого з живу-
чих наших істориків, «нова українська історіографія… жа-
дібно ловила прояви народнієї активності і, зокрема, з особ-
ливою увагою спинялася на таких виступах народних мас,
які скеровувалися проти держави, а саме: конфлікти віча з
князями в XI–XII століттях, опозиція Запоріжжя гетьмансь-
кому режимові в XVII і XVIII століттях, усе це було улюбле-
ною темою української історіографії, популярної літератури,
белетристики, театру тощо».83 Цінне визнання!

Держава як щось загальне, що стоїть над усім окремим,
виводила з рівноваги кожного провінціала, правого чи со-
ціаліста. Видумала її властиво буржуазія, видумала якусь аб-
страктну державу, поставила її на словах «вище за всі класи,

82 Переднє слово до громади, 1878.
83 Грушевський М. Борітеся поборете, Відень, 1920. – Ч. 1.



 
 
 

стани, інтереси» і патякає, що «держава не хоче того, не мо-
же того, не повинна того, як якась надлюдська, надприрод-
на істота, окультна сила, ніби втілення ідеї Бога»84… В цій
озлобленій тираді відбилася вся душа соціалістічного міща-
нина. Буржуазія, звісно, тут ні до чого, бо таке поняття дер-
жави існує так довго, скільки існують самі держави, але суть
ненависті кожного міщанина до держави тут віддана дивово!
Він її не терпить передусім тому, що вона надлюдська, тоб-
то тому, що має свою мету й етику, до якої не можуть під-
нятися ідеологи голоти, що турбуються лише про мир, виго-
ду та «кусень чорного хліба»; тому, що примушує коритися
їй анархічну, задивлену в свої приватні справи одиницю; то-
му, що вона, іронізував Драгоманов, існує «Божою милістю»,
тобто, незалежно від одиниць і над ними. Він ненавидить її
за властивий їй, а чужий йому, елемент влади, бо вона нака-
зує. Врешті, тому, що вона окультна, абстрактна сила, тобто
така, що стоїть понад кавзальною причинністю світу окре-
мих явищ, що не рахується з розумом індивідума і свої аб-
страктні, тривалі цінності ставить над конкретними цінно-
стями одиниці: його добробут, життя, його конкретне і, як
казав Франко, вічне тіло, з його непередавненими правами
на добру поживу.

Психологія цього антидержавницького, наскрізь ма-
теріалістичного світогляду та його головних доктрин (лібе-
ралізму, соціалізму, демократизму тощо) висуває дуже ці-

84 Шаповал М. Революційний соціалізм в Україні. – С. 225.



 
 
 

каві висновки щодо ідеології нашого провансальства; я їх
зроблю аж тоді, коли порушу тему, яка перебуває в тісно-
му зв’язку з антидержавницькими поглядами нашого націо-
налізму. Цією темою є тема симбіозу в політичному житті.

 
Розділ V

Провансальство і політичний
симбіоз. Суверенність як забобон,

підрядність національного імперативу
 

Хто уявляє собі національності, як окрему species, які, як
це є і в органічному світі, здані на вічну конкуренцію між
собою, той ясно бачить, що навіть дві з них не можуть умі-
ститися на одному і тому ж клаптику землі під сонцем, як не
можуть уміститися на одній клітині шахівниці дві різноко-
льорові фігури: слабша (на цей момент) мусить поступити-
ся, аби її місце зайняла сильніша. Але для кого існує не та чи
інша нація, а людство, для якого такий симбіоз не виключе-
ний. Так було з нашими провансальцями. Для них нація – це
механічна сума одиниць; як така, вона не мала своїх окре-
мих збірних, надособистих цілей, отже, не потрібно було й
органу, суб’єкту тих окремих цілей нації назовні, – власної
держави.

Ця обставина, як і загальна ворожість вільного індивіду-
ма до всіх атрибутів не тільки державної влади, а й будь-якої



 
 
 

авторитарної організації взагалі, прагнення віддати їх до чу-
жих рук, привело до ідеї симбіозу політичного.

Що таке симбіоз? Це спільне життя двох або більше ор-
ганізмів без взаємної шкоди, що навіть допомагають один
одному. Симбіоз таким чином протиставляється паразитиз-
му, коли один із «федералізованих» організмів живе коштом
іншого (господаря), коли одна сторона має всі користі від
співжиття, а інша – всі негаразди. Коли візьмемо до ува-
ги взаємини між такими двома організмами, то матимемо
два типи паразитизму: зовнішній, коли паразит існує поза
організмом-господарем (ектопаразитизм) і внутрішній, ко-
ли паразит загніздився в самому тілі господаря (ендопарази-
тизм). Форма так званого коменсалізму є формою посеред-
ньою, яка, залежно від обставин, наближається то до симбіо-
зу, то до паразитизму, не дозволяючи властиво запровадити
непереходиму межу між ними, тому за окремі явища наука
бере лише справжній паразитизм і типовий симбіоз.

Для характеристики нашого провансальського держав-
ництва треба підкреслити, що не лише до 1917 pоку, а й
потім, коли ідея власної державності, самим ходом подій,
несподівано та владно вдерлася в коло цілком чужих і воро-
жих понять нашого провінційного націоналізму, – навіть то-
ді ідея симбіозу в нас не вмерла, навпаки – розцвіла пишним
цвітом. Її не скасувала навіть офіційно і contre coeur прийня-
та майже всіма партіями самостійницька ідея; ця ідея мир-
но уживалася, як побачимо, зі старою гадкою про «братер-



 
 
 

ство всього людства», з цілим рядом зміцнілих ідей – автоно-
мії, федерації, союзу тощо. Держава (згідно з існуючим пара-
фіяльним світоглядом) була чимось, від чого треба звільни-
тися, а не чимось, до чого треба було прямувати. Ми бачили,
що пересаджений лібералізм, демократизм і соціалізм ро-
били наших націоналістів байдужими до ідеї державництва.
Але культ інтелектуалізму, соціальних законів і спільної, за-
гальнолюдської правди робив цю ідею просто непотрібною.
Коли існувала міжнародна, спільна правда, то єдиною дійс-
ністю була її підстава – людство, ширше або вужче схоплена,
яка й була конкретною реалізацією цієї універсальної ідеї;
часом це людство заступав вужчий колектив – Союз слов’ян,
як у мефодіївців, то Ліга націй, то Радянський Союз, то єв-
ропейський схід (для «хліборобів»), одним словом – та чи
інша форма політичного симбіозу.

Воля без її виявлення назовні – нісенітниця. Так само
й національна воля, яка прагне зберегти лише залишену їй
діям ворожих сил ділянку впливу, зрікаючись і духової, і ма-
теріальної експансії. Такі нації в Європі є, деякі з них навіть
із блискучим минулим, та вони стоять на узбіччі світового
політичного життя, вони – провінції Європи. Провінціями ж
є й нації, позбавлені державної самостійності, які не вміють
або не хочуть завоювати її, спромогтися на пошук власної
великої ідеї, власних шляхів. Не в змозі жити власною ідеєю,
стають такі народи сателітами більших, воля яких до експан-
сії не померла. Такі нації все ще живуть симбіозом, в тій чи



 
 
 

іншій формі, спільної зовнішньополітичної мети. Українсь-
кий провансалізм добровільно став на цю платформу, іден-
тифікуючи свої зовнішньополітичні завдання зі завданнями
Росії або слов’янства, з людськістю або частиною, що її за-
ступала в конкретний момент. На місце боротьби за існуван-
ня став тут принцип єднання всіх. На місце державної – над-
державна організація як ідеал. Я не кажу тут про змагання
народу до самостійності: хаотично, імпульсивно Україна за-
вжди прагнула до цього ідеалу; я кажу про нашу національну
ідеологію, про ідеологію провідників, а вона ніколи, навіть
у момент, коли хвилі національної революції били найви-
ще, не спромоглася на ясне формулювання самостійницько-
го ідеалу, і завжди переполовинювала чисте вино націоналіз-
му водою вселюдських, засадничо угодових концепцій. На-
зивати ці свої концепції могли вони, як хотіли (вони, пере-
важно, називалися самостійницькими та державницькими),
але всі вони, навіть в інтерпретації своїх авторів, були ідео-
логіями, опертими засадничо на ідеї симбіозу, тобто, проти-
незалежницькими.

Початок, звісно, зробили наші мефодіївці. І ніщо, можли-
во, не є таким характерним для духової імпотенції українсь-
кого сучасного провансальства, його нездатності створити
щось нове, як оцінка, яку знайшло в нього мефодіївство. Я
вже цитував одного есерівського провансальця, який бачив у
болоховцях традицію української державності тому, що во-
ни з татарами боролися проти власних князів. Тепер бачимо



 
 
 

перед собою буржуазного болоховця; від мефодіївців, казав
він, починаємо ми «історію українського політичного роз-
витку» бо – головна їхня заслуга полягає в тому, що вони
дуже спричинилися до «слов’янського порозуміння!».85

Для нього «програма (братчиків) була логічним і немину-
чим завершенням того розвитку, що початками своїми ся-
гає у сиву давнину»… Українська політична думка настільки
не бачила світу ніде, крім симбіозу, що свій, вихований дов-
гим рабством, провінціалізм важилася накидати нашій блис-
кучій давнині, сильній, войовничій і свавільній. Ідея симбіо-
зу з чужою нацією була для них зовсім природною. «Косто-
маров… об’явив діло унії України з Московщиною органіч-
ним і віковічним», а в «Комітеті, котрий виробляв план пом-
ника (Б. Хмельницькому в Києві), в тому числі і надпис на
ньому: «Б. Хмельницкому, єдиная, неделимая Россія», – бу-
ли відомі українські вчені-патріоти: Максимович, В. Анто-
нович і К. Козловський»86… Як бачимо, патріот, що хоче
стерти зі себе ганьбу століть неволі, як ті студенти, що 1918
pоку збивали цей напис у Києві, – мусить нищити не лише
діло Росії в Україні, а й діло її адептів.

За мефодіївцями пішли інші. Драгоманов відмовляв
Україні в самостійних, відмінних від інших, зовнішніх
політичних прагненнях, і тим самим, в потребі власної дер-
жавності. Для нього Україна не була окремим політичним

85 Єфремов С. // Україна. – Київ, 1924. – Ч. 12.
86 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Чернівці, 1918. – С. 262.



 
 
 

організмом із власними завданнями. Між «національними
задачами» України та паразита (Росії), що сидів на ній, не
було (гадав він) жодної різниці. Тут був не паразитизм, а був
симбіоз, бо «московське царство все ж таки (sic!) виконува-
ло елементарні географічні завдання України». Призначен-
ням України було стати знаряддям державної волі іншої на-
ції (Росії). 1878 pоку царський уряд прямував лише до того,
«до чого прагнув сотні літ російський народ, в лиці козаків
українських, а потім донських».87 Отже, «в лиці» російсь-
ких царів український народ виконував свої завдання, а в
особі українських козаків російський народ – свої, точнісінь-
ко так, як в особі татаріна українська голота, а в особі об’єд-
наних слов’ян – український народ, виконували свою істо-
ричну місію і закладали підвалини під українські державни-
цькі традиції… Повна ідилія, мішанина така туманна, що
кращої не знайти для об’єктивного розуму провансальця.

Власні державно-правні ідеали для України були «те-
пер річчю остаточно пережитою всіма освіченими українця-
ми».88 Не тільки, що здійснювати, а й навіть просто пропа-
гувати незалежництво як ідею, було непотрібно. Що озна-
чав національний афект, невмотовавану жагу до життя і
його найвищих форм порівняно з тим, що вирішив розум
освіченого українця? Коли край не мав жодних самостій-

87 Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну. Турки внутренніє й внеш-
ніє.

88 Драгоманов М. По вопросу о малорусской литературе.



 
 
 

них політичних аспіррацій, то єдиним його завданням бу-
ла, вочевидь, лише маленька направа існуючого, врешті, ціл-
ком принятного стану симбіозу. Коли б Драгоманов вихо-
див в оцінці російсько-українських стосунків із факту пара-
зитизму, а не симбіозу (як він це робив у стосунках авст-
ро-слов’янських і турецько-слов’янських), він ніколи не міг
би прийти до ідентифікації інтересів паразита та господаря.
Але він вірив, що «тепер уже люди переросли державні спіл-
ки та прямують до якихсь інших», він вірив в ідею симбіозу,
а вона вимагала іншого погляду. Так дійшов Драгоманов, а
за ним усі його колишні та теперішні прихильники, до дум-
ки, що збільшення великодержавної потуги держави-парази-
та в українському тілі (Росії) є в найжиттєдайніших інтере-
сах нації господаря, ідея, яка й досі сидить у головах наших
соціалістів і монархістів і яка не знає, мабуть, аналогів у виз-
вольницькій ідеології жодної іншої нації.

Завзятим пропагандистом ідеї симбіозу став після Дра-
гоманова чоловік, ім’я якого було від початку цього століт-
тя аж до 1918 pоку, символом українства, М. Грушевський.
Для нього також ідентичність зовнішніх інтересів України
та держави паразита, незалежно від форми правління в ній,
була аксіомою. Співжиття обох національних організмів у
жодному разі не треба було розривати, лише у найкращо-
му випадку, трохи модифікувати; сам стан симбіозу зали-
шався і мав залишитися, протиставляючи себе іншому світо-
ві, ворожому як нації-господарю, так і паразитові. Назива-



 
 
 

лися ці стосунки між обома національними організмами по-
різному, – то автономія, то знову федерація, то навіть союз
двох зовсім самостійних членів. Але все ж це залишалися
члени єдиного цілого, пов’язаного почуттям взаємної любові
та солідарності, а інший світ уявлявся лише, як протистав-
лення до них обох. Інтереси цих самостійних членів ніяк не
суперечать один одному. Твердити протилежне можуть хіба
«люди нетямущі… або вороги свободи». Те, що кожен із на-
родів чи країн, членів цього союзу має своє державне пра-
во, сам є державою, зовсім не послаблює їхнього потягу до
спільного державного зв’язку. Росіяни мають зрозуміти, що
не гальмувати організаційну енергію українського народу їм
треба, не обмежувати її, а власне дати будь-яку змогу розви-
ватися їй повністю.89 Так навіть наймудріші українські про-
вансальці органічно не були спроможні вийти за межі сим-
біотичного погляду на світ. Для них навіть самостійність ви-
ключає будь-який сепаратизм. Поняття, що відходять від за-
чарованого кола понять, пов’язаних із ідеєю симбіозу, є по-
няття трансцендентні для українського провансальства; во-
но не те, що їх вирішувати, навіть ставити не в силі. Воно
органічно не в силі зрозуміти, що кожна, в тому числі націо-
нальна species має власну волю; що поняттю незалежної на-
ції іманентне прагнення окремого зовнішнього політичного
ідеалу. Для провансальців самостійність краю здійснюється
ніколи contra, а лише cum, лише за допомогою ворожих сил,

89 Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно іде. – Київ, 1917.



 
 
 

ніколи vi, а завжди consilio.
І навіть у ті рідкісні моменти духового просвітку, коли

провансальці пробували вийти за тісні межі свого світогля-
ду, коли додумувалися до закону експансії нації, до суті по-
няття держави як до чогось «загального», що стоїть над усім
окремим, що тяжіє до активности назовні, навіть тоді вони
інакше собі цю експансію не уявляли, як тільки щось неса-
мостійне в методах та напрямку. Українська нація має роз-
ширитися (визнають вони часом), але обов’язково в тому са-
мому напрямку, що й нація-паразит: маю на увазі нудні та
наївні розмови про Зелений Клин, Сибір тощо, які ніби не
дозволяють Україні жодним способом розраховувати в своє-
му розвитку лише на свої сили.

Не зійшли з цієї точки зору й наші українські напрямки
– як праві, так і ліві. Своєю реакцією проти анархістичного
«демократизму» права течія, як кулішівщина і хліборобське
державництво, безперечно мала певне значення в розвитку
нашої національної ідеології, але й ця течія не піднялася над
ідеологію симбіозу. Для «Хліборобської України» тісний со-
юз із Москвою був необхідним ще за Б. Хмельницького; за
цим же ж союзом ніби промовляють поважні тактичні при-
чини міжнародного характеру і в наш час. Для правих течій
справа самостійності чи федерації була питанням не засад-
ничим, а тактичним.90 Хлібороби-державники вважали ви-
падковий, ним самим пізніше жалуваний, крок Хмельниць-

90 Хлібороб // Україна. – Зб. II, III–IV. – С. 33.



 
 
 

кого (унію з Росією), за необхідний для України. Точнісінь-
ко так, як і Драгоманов, для якого «присяга Б. Хмельниць-
кого цареві… була етапом не тільки природним, а й цілком
національним».91

Симбіоз із Росією (союз)  – це категоричний імператив
української національної політики. Як зовсім незалежний
політичний чинник у світі, Україна для хлібороба-держав-
ника – така ж сама нісенітниця, як і для соціал-махновця.
Вона є лише авангардом «руського (?) Сходу в його обороні
як перед західною демократією, так і перед азійською ох-
лократією» з тією різницею, що до цієї західної демократії
Україна ставиться зовсім ворожо, як до чогось чужого, тоді
як ставлення до «азійської охлократії» є «домашня супереч-
ка слов’ян між собою», внутрішня справа «Руського Сходу»,
що вимагає полюбовного вирішення між Великою і Малою
Руссю. Відродження України має й тут наступити не контра
нації-паразита, а лише спільно з національним відроджен-
ням всіх трьох Русей».92 Це лише в гнилому Заході народи,
що визволялись, мусіли розривати існуючі зв’язки з іншими,
виступати проти державних ідей, що тяжіли над ними (от-
томанської, австро-угорської); в Росії було інакше, тут виз-
волення нації не могло йти до повного відділення від нації
пануючої, навпаки, воно мало скріпити великодержавне ста-
новище пануючої нації, бо, як писав Тютчев, «умом Россию

91 Драгоманов М. Листи і пр.
92 Хлібороб // Україна. – Зб. VII–VIII. – С. 185.



 
 
 

не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная
стать, в Россию можно только верить»; і в неї вірили наші
«державники».

Вірило в неї й наше демократичне та соціалістичне
українство 1901–1918 років. Вірили в неї і праві, в «братній
по крові, духу (а де ж азійська охлократія?) і культурі народ
великоруський (?)», вірили, що «три братні (?) нації зажи-
вуть у спільному братерстві. Треба лише, щоб «хліборобсь-
ка Великорусь» (?) стала «державою земельною, а не кочо-
во-експансивною, не ворожою, не небезпечною нам», бо ли-
ше випадкові причини (невідповідна система уряду) псують
відносини між народами, призначеними до мирного спів-
життя, до тієї чи іншої форми симбіозу, яку лише шовіністи
вважають за стосунки паразитизму.93

Так само, як праві, цю «велику ідею» пропагують і ліві;
для них «суверенність – це повне виявлення волі, але це
– не сепаратизм». Слідом за своїм головним ідеологом во-
ни зізнаються, що «серед нас немає принципових ворогів
федеративного начала в державному будівництві». Для со-
ціалістів усіх ґатунків найвища ідея – «через самостійність
– до федерації»; і то до цієї уступки ідеї самостійності во-
ни прийшли лише через фактичний, помимо їхньої волі,
доконаний розпад Росії. Коли б до нього не дійшло, мак-
симальним їхнім гаслом було б «через автономію – до фе-
дерації». Вони почувалися «живою, органічною частиною

93 Хлібороб // Україна. – Зб. V–VI. – С. 63–64.



 
 
 

Росії».94 Як для правих Україна була лише пханим чужими
руками «авангардом» Росії («Руського Сходу»), так авангар-
дом тієї самої Росії (авангардом революції) була Україна і
для соціалістів; іншої ролі вона не мала в їхніх очах. Їхньою
найбільшою журбою є те, що здоровий інстинкт європейсь-
ких націй викреслив із порядку денного найважливішу для
політичних манілових справу національно-державного сим-
біозу. А нагода була така гарна після війни, і здійснити «пре-
красну ідею» було так легко! Треба лиш було, щоб «мир-
на конференція… консеквентно та однаково проти всіх виз-
волених народів (дурничка!) провела раціонально перебудо-
ву майбутньої Європи», ось як проводиться раціональне уг-
ноєння рідної скиби, «під національним поглядом», бо оста-
точно ніякий народ не потребує жити коштом іншого, або за-
грожувати іншому, лише всі мають жити в мирі та злагоді.95

Це поняття «авангарду» особливо цікаве тим, що майже
всі наші провансальці намагаються затулити ним порожнечу
своєї «державницької» думки. Авангард революції, авангард
руського сходу, – ніщо інше, як пережовування старої кон-
цепції Костомарова. У Винниченка «в цій (російській) феде-
рації Україні належалося зайняти одне з перших місць», але
так само мало бути і в «Книзі Битія» з Україною, як «неза-
лежною Річчю Посполитою в Союзі слов’янськім».96

94 Христюк П. Українська революція; Винниченко В. Відродження нації.
95 Бочковський I. Національна справа. – Відень, 1920. – С. 145.
96 Винниченко В. Відродження нації. – С. 103, 111.



 
 
 

На позиції симбіозу стояла й галицько-українська
політична думка. Загалом у Галичині ідея самостійної дер-
жавності не викристалізувалася в думках політичних ідео-
логів, її заступали або вузький провінціоналізм або так
зване соборництво, яке драгоманівсько-грушевсько-соціалі-
стично-хліборобську федерацію чи там союз замінює про-
сто ідея об’єднання з Росією за будь-яку ціну і з будь-якою
Росією і то не з метою полегшення боротьби за суверенність
(її, як побачимо зараз, засадничо відкидається), лише з ме-
тою здійснити свій найвищий постулат – об’єднання з Вели-
кою Україною, всіх українських земель (це означає Галичи-
ни). Для них, як і для хліборобів і соціалістів усе, що роз-
биває потугу й єдність європейського Сходу (тобто, все, що
розхитує великодержавним становищем Росії) є шкідливе.
І тому вони осуджували будь-який рух, що руйнує цю єд-
ність (як повстання кінця 1918 pоку), як соціалісти весь час
стримували від’єднання, аж поки воно не стало доконаним
фактом. Вони шкодують, що Східна Європа (Росія), не до-
чекалася 1919 року «у якійсь нормальній формі» та не бра-
ла участь в мирній конференції, бо це, можливо, спричи-
нилося б до здійснення «великої ідеї» симбіозу на всьому
Сході97… Щоб бути логічними, вони мають таким чином жа-
лувати за українською революцію 1917 pоку, бо це ж в основ-
ному вона – через утворення окремого політичного осередку
в Києві – зашкодила тому, щоб Росія «у якійсь нормальній

97 Діло, 1923. – Ч. І.



 
 
 

формі» з’явилася 1919 pоку під Тріумфальною аркою в Па-
рижі! Будь-яке ослаблення цього співжиття, великодержав-
ності Сходу Європи (Росії) називалося мовою галицьких са-
мостійників зрадою інтересів України (які ідентифікувалися
з інтересами Галичини), мовою соціалістів – контрреволю-
цією, а мовою хліборобів – анархізмом. Тут ідея симбіозу на-
стільки міцна, що навіть люди науки не бачать жодної різни-
ці між ідеалом сепаратного (зовсім незалежного), і симбіоз-
ного існування; для них і українська, і російська революції
мали ту ж саму ідею; обидві «перейняли ідею самовизначен-
ня народів і долучили до неї ще й заборону анексій».98 Хоч
це було не тільки фактично неправильно, але й формально,
бо Росія підпорядкувала ідею самовизначення нації – ідеї са-
моозначення пролетаріату (цієї нації), особливо того, який
був «авангардом пролетарської революції».

Це поняття симбіозу, звісно, розширяється в ідеї аж до
найдальших меж. Наразі в нас створилася спеціальна теорія,
що самостійність і суверенність – поняття зовсім не іден-
тичні; що самостійність (така, яка потрібна провансальцям)
дуже добре може обійтися і без суверенності. Для Поллока,
Бодіна й інших державників, суверенність є «пробним каме-
нем національної незалежності», але це – теорії націй-панів,
а не плебеїв. З ініціативи Драгоманова все українське про-
вансальство боронило цю ідею незалежності без суверенно-
сті. Грушевський проголосив, що «народність для свого роз-

98 Дністрянський С. Нова держава. – Прага, 1923.



 
 
 

витку не потребує доконечне політичної самостійності». Це
була, правда, формула, трохи обширніша за стару, оскільки
не заперечувала політики зовсім, але все ж вона базувала-
ся на славнозвісній теорії В. Антоновича, про «смішність і
дитинячу наївність будь-якого політичного прагнення» для
української нації. Для одного з видатних, хоч і безнадійно
поверхових ідеологів галицького українства, ідея українсь-
кої суверенності суперечить духові часу, бо цей дух часу,
який після 1918 pоку створив ряд нових держав у Середній
Європі, не допускає «пульверизації Сходу Європи». «Неза-
лежність, самостійність віджила свій вік», а тому треба бо-
ротися з «вульгарним розумінням самостійності», на яко-
му досі щасливо існують великі держави Заходу, навіть не
здогадуючись, на якій вульгарній підставі вони існують. Ідея
української суверенності є ідея неморальна, неможлива, аб-
сурдна і шкідлива для загалу українського племені, яке ди-
стинційоване до симбіозу. Коли б ця суверенність навіть по-
стала, то її треба було б поборювати!99

Так писав політик, а ось, як учений: «Помиляється той,
хто шукає сили держави в пануванні. Суверенність – це по-
няття розбите, поплутане та в собі протирічне. Це останок
давньої заборчої імперіалістичної традиції середніх та по-
чатку нових століть. Суверенність держави належить уже до
історії».100 В цьому дусі пишуть й інші: «Перш усього тре-

99 Панейко В. З’єдинені держави східної Европи // Українскій вєстнік, 1926.
100 Дністрянський С. Нова держава. – Прага, 1923.



 
 
 

ба нам позбутися отої стереотипної фрази “аби тільки своя
держава”».

Так само наддніпрянці: «Дотеперішню засаду держав-
но-національної суверенності треба замінити засадою дер-
жавно-національної автономності».101 Правда, ми знаємо,
що це останнє слово злякає деяких фанатичних самостійни-
ків, бо автономія досі здебільшого означала саме обмеження
самостійних прямувань поневолених народів», але не це най-
важливіше, найважливіше – «здійснення інтернаціональної
солідарності людства», «реалізація заповітної його мрії, віч-
ного миру»; дуже важливе «творення поняття вищої колек-
тивної суверенності», що стояла б над «умовними суверен-
ностями окремих держав». Все має бути, як у громадсько-
му житті (коло понять, яке неможливо переступити філісте-
рові). Як там егоїзм одиниць обмежений авторитетом усьо-
го суспільства, так і в міжнаціональному житті має зобов’я-
зувати засада «релятивної лише суверенності окремих країв
і народів. Повна суверенність буде атрибутом тільки загаль-
ного Союзу народів». Ідея суверенності – це «найбільше ли-
хо в довоєнному міжнародному праві».102

Ось до яких висновків дійшли провідники нації після ря-
ду блискучих років боротьби за суверенність; дійшли до ста-
рого погляду Куліша, що «малороссійская народность совер-
шенно лишена государственнаго инстинкта». Як у минулому

101 Об’єднання. – Відень, 1924. – Листопад.
102 Бочковський I. Національна справа. – Відень, 1920. – С. 51, 94, 125, 167.



 
 
 

«не составляла отдельнаго государства», так і на майбутнє
відхиляла «образованіє такового».

Все це не було вже настільки нелогічним із їх точки зору.
Завдання держави вони завжди плутали із завданням земсь-
кої управи або повітової ради. Її завданням було «борони-
ти свою землю і свої права». Як мета – земелька, як зміст
акції – оборона. Крий, Боже, лише ніяка експансія, ніякий
напад. Елементи панування не є суттєвим елементом понят-
тя державності, панування має належати до якоїсь наддер-
жавної організації, яка б захистила окремі нації від «загро-
зи сильніших сусідів із глитайськими інстинктами та хижа-
цькою вдачею», та забезпечила б «вічний мир»… Основою
ідеї, що зрікається моменту панування і дбає лише про те,
щоб хтось забезпечив мир, не є, вочевидь, ніяка нація, а ли-
ше суспільство, клас, в найкращому випадку – плем’я, щось
таке, як бретонці чи провансальці. І справді, до цього «ідеа-
лу» поволі повертаються ці самостійники; до ідилії мирного
племені, без «глитаїв» і «ґвалтівників», де «всі люди є собі
брати, де панують слабкі, а сильні іменовані злочинцями –
щаслива утопія міщанських кастратів у політиці.103

Політикам такої психології, вочевидь, не лиш держава бу-
ла непотрібна (плем’я обходиться без неї), а й саме понят-
тя нації розпливається і частково навіть компрометується.
Так воно й має бути, бо хто відкидає поняття політичної
нації, мусить дійти до заперечення поняття нації взагалі,

103 Бочковський I. Національна справа. – Відень, 1920. – С. 51, 94, 125, 167.



 
 
 

яка не може існувати без власних державно-політичних зма-
гань. Ми бачили вже в хліборобів-державників, що поняття
української нації поволі розчинялося в них у понятті однієї з
галузок «руського Сходу»; для них українець не більше різ-
ниться від москаля, як баварець від пруссака. Так і Драго-
манова не «переконали наука і практика», що «Росія і Русь
зовсім два окремі народні тіла (так, як Русь і Чехія, або Ні-
меччина)». Ми були для нього просто Русь, «а які ми русь-
кі – чи ми разновидність общого, чи окреме зовсім, цього
правду сказавши, гарно ніхто не знає». Суть кожного колек-
тиву – бути примусовою організацією (незалежно від спосо-
бу повстання його), у ставленні до нації, для провансальців
не зрозуміла. Драгоманов кілька разів протестує проти «при-
мусової національності». Ця примусовість для нього – щось
ненормальне, витворене «лихими порядками», але жодним
трибом не є суттю національної вдачі. Кониського за те, що
той цю примусовість приписував, між іншим, московській
вдачі, називає він дурнем.104 Змушувати когось, аби він на-
лежав до тієї нації, членом якої народився, є для свободо-
любного Драгоманова нісенітницею, ортодоксією, фанатич-
ною виключністю. Він виправдовує національне ренегатство,
бо він проти того, щоб колектив накидав одиниці примусо-
ві думки та примусові вічуття, які «треба раз і назавжди за-
лишити на волю особи». Слово «ренегатство» «мусить бути

104 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Т. IV. – С. 13; Листування М.
Драгоманова з В. Навроцьким. – ЛНВ, 1923. – Т. III.



 
 
 

викинуте з лексикону як наслідок часів релігійного фанатиз-
му».105 Так думав Драгоманов, так думало й пізніше україн-
ство, що, як ми вже бачили, нехтуючи всілякими правами
загалу проти одиниці, договорилося до права сецесії одини-
ці, тобто, до звеличення того ренегатства, яке боронив Дра-
гоманов. Для них національності не було, були «лише лю-
ди польської та руської породи», одиниці; так само, як оди-
ниці, так і окремі громади мали право сецесії, з національ-
ного зв’язку: «автономія політичної громади є… воля кож-
ної громади признатись до того народу і приступити до тієї
спілки, до котрої вона сама хоче».106 Твердження Морраса,
що «сума колективних інтересів (цієї нації) не є ще загаль-
ним інтересом» (L’interet general) було незрозуміле для про-
вансальців. Для одного з теоретиків українофільства «націо-
нальність є лише психологічна форма», а тому можуть існу-
вати одиниці… двох національностей, бо «совмєщеніє двох
форм зовсім не те, що совмєщеніе двох елементів змісту,
що себе взаємно виключають, наприклад, двох протилежних
вірувань, двох пристрастей, що боряться між собою».107 І це
було також логічно: коли з поняття нації виключається все,
пов’язане з волею, з афектом: жадоба панування, пристрасть,
релігійність, вочевидь, від нього не залишається нічого; тоді
можливе все – два народи в одній нації (для Драгоманова),

105 Народ, 1891. – Ч. 1.
106 Програма громади, 1880.
107 Українскій вєстнік, 1906. – Ч. I.



 
 
 

дві національності в одній людині, і будь-яка інша нісенітни-
ця, як можливою є тоді суверенність без суверенності, само-
стійність без самостійності, незалежність тотожна федерації,
федерація ідентична з автономією, а нація – з племенем…

До цього безнадійного еклектизму дійшла наша політич-
на думка, відмовляючись від вольового моменту як засадни-
чого в понятті нації. Там, де немає волі, немає й експансії; де
нема експансії – є лише оборона; де є лише оборона – є іде-
ал миру, і згасання потреби організаційно-державного цен-
тру, а коли наступає це згасання, свої найвищі функції на-
род передає іншій нації, а сам перестає нею бути. Це було в
нас якесь політичне толстовство. Л. Толстой також виходив
зі заперечення нації як організованого колективу, що з при-
роди речі тяжіє до експансії. Для нього єдність між народа-
ми нічим не порушувалася б, якщо б не було урядів. «Хто
б ви не були, – писав він, – француз, москаль, поляк, англіє-
ць, ірландець, – зрозумійте, що всі ваші інтереси – людські,
промислові, торговельні, мистецькі або наукові – нічим не
суперечать інтересам інших народів… Зрозумійте, що пи-
тання про те, кому вдалося забрати Вей-Хай-Вей, Порт-Ар-
тур чи Кубу – вашому урядові або іншому – для вас не ли-
ше байдуже, але будь-яке завоювання, яке зробить ваш уряд,
шкодить вам тому, що неминуче тягне за собою різного роду
примуси на вас вашого уряду, щоб змусити вас брати участь
у грабунках і насильствах, потрібних для завоювань та їх-
нього утримання. Зрозумійте, що ваше життя нітрішки не



 
 
 

поліпшиться від того, чи буде Ельзас німецький чи фран-
цузький, чи будуть Ірландія і Польща вільні чи уярмлені».
Уважний читач побачить, скільки спільного з писаниною на-
ших провансальців має ця маячня божевільного! Воно ціка-
ве для нас своєю внутрішньою логікою: хто дбає лише про
життя і про те, щоб йому не було жодної шкоди, для того не
існують ні вищі цілі нації, ні шляхи до їхнього здійснення;
хто ж втрачає нерв здобувати щось, втрачає і нерв захисту
того, що має, і тому граф Толстой логічно вважає, що апо-
столам світового співжиття має бути байдуже, чи їхня країна
буде вільна, чи в ярмі. Логічним подальшим висновком було
б, що й поняття нації треба скасувати, як таке, що веде до
незгод у світі, і Толстой робить цей висновок. В нього для
народу «немає ніякого глузду» порушувати інтереси іншого
народу (таке кажуть і наші провансальці), «і тому, здавалося
б, що почуття патріотизму, що вже відживає, як зайве і та-
ке, якого не дасться погодити з свідомістю братерства людей
різних народностей, – повинно було б усе більше і більше
зникати, а там і зовсім щезнути».108

До таких висновків дійшов яснополянський «мудрець»,
і до них же – тільки не так цинічно – дійшли і наші про-
вансальці до свого патріотизму, до заперечення спершу екс-
пансій і шовінізму, потім – самостійності на річ симбіозу,
до мирного життя країни, «где все обильем дышет, где реки
льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет,

108 Толстой Л. Патріотизм.



 
 
 

в вишневых рощах тонут хутора», патріотизму, як любові
лише до фізичної природи свого краю, його етнографічних
відмін, пісні, звичаїв, коротко кажучи – до провансальства.

Така була еволюція нашої державної думки. Об’єктивність
волі нації затрималася тут на першому щаблі – на любові до
свого краю, примітивній і наївній, що не розуміє ні потре-
би агресії, ні значення моменту панування (суверенності) і
підкорення перших двох елементів нації (території, народу),
елементові влади, без якої жодна нація не вийде з пелюшок
провінції. Спершу – держава, як воля від чогось, спокійний
добробут, щастя всіх, земля і воля, лише з іншим класовим
змістом (щастя степовиків, щастя міщан), без огляду на те,
хто цією державою володіє. Подальше поняття держави тро-
хи розширилося, виступаючи за рамки суто групових чи осо-
бистих потреб, – на інтереси народу загалом і території, але
знову не як політичної цілості, бо політика і тут залишилася
в чужих руках. Нарешті Україні призначено навіть політич-
ну роль, але не власну, лише як додаток, причіпку до чужої.
Нерозуміння моменту влади, зайвість його, коли всі нації за-
садниче солідарні, коли боротьба між ними – непорозумін-
ня, надавала поняттю нації (на усіх її щаблях розвитку) хит-
кий і невиразний характер, характер чогось розпливчастого,
що переходило від нації до народу, від народу до племені,
нарешті, до заперечення поняття нації та повного його під-
корення якійсь вищій надорганізації. Поняття нації поволі
підмінилося поняттям плебсу, групи, свідомість якої дорос-



 
 
 

ла лише до усвідомлення собі своїх економічних або куль-
турних потреб, і якій засадниче бракувало будь-якого розу-
міння значення аристократичного елементу в організовано-
му суспільству (панів, попів і царів).

Цим пояснюється ніби суперечність державницької кон-
цепції провансальства. Чим пояснити, справді, з одного боку
нібито анархізм цієї концепції, нехіть до держави як такої,
а з іншого – одночасну потульність перед будь-якою надна-
ціональною організуючою силою (людство, слов’янство, Єв-
ропейський схід)? Це пояснюю я так: ставлячи «во главу уг-
ла» своїх поглядів на державу інтереси одиниці (або їхньо-
го гурту), її волю (й її відміни – добробут тощо), прованса-
лець мусить прагнути такого устрою, який би забезпечував
цю якнайбільшу волю. Так дійшов він спершу до байдужості,
а потім і до заперечення держави. Але, з іншого боку, при-
в’язуючи якнайбільшу увагу до партикулярного (свого «я»,
своєї провінції, інтересів цієї генерації, вузько економічного
добробуту та безумовного миру), він заплющував очі на ре-
шту; оскільки інтереси цього партикулярного, що єдине йо-
го цікавило, були сяк-так задоволені, він уже не журився за-
гальним, організацією колективу, державою і терпів її. Аби
була земля та воля, то все одно, чия була влада. Тим, між ін-
шим, пояснюється крайня нестійкість українського прован-
сальства, його хитання, відсутність усталених переконань то-
що. Це все походило з того, що замкнений у вузькому колі
своїх партикулярних інтересів, провансалець не мав жодних



 
 
 

поглядів на питання «високої політики»; він приймав, як ти-
повий «обиватель», будь-яке їхнє рішення, яке дало б лиш
йому дихати в його тісному колі. До суперечки про владу він
ще не додумався, він думав лише про «ліси та пасовиська» і
про мир, про право молитися своєю мовою тощо, а хто йому
все це дасть, «як там впорядкується вище державне началь-
ство», як казав Драгоманов, це його не цікавило.109

Для Фейєрбаха der Leib ist mein Leben selber, як і для
Франка, вічне було лиш тіло. Для провансальців – єдиною
реальністю є кожен окремий громадянин у суспільстві з його
буденними потребами. Нація була ідентична до їхньої суми,
й особливих завдань і цілей, відмінних від цілей одиниць,
класу, генерації не мала. Не потребувала, отже, й окремого
чинника для їхнього здійснення – ні держави, ні правлячої
верстви…

Тепер можемо зробити ті висновки, про які я казав напри-
кінці попереднього розділу. Ці висновки – такі: там, де нація
не є causa sui, де над національною правдою стоять «прав-
ди» інших колективів (племені, класу, суспільства), там ця
національна правда зобов’язує лише настільки, наскільки не
впадає у суперечність із тими; там, де пріоритет є не вла-
стива воля, а лише інтелект, будь-яка правда мусить довести
свою «розумність». Так втратив наш націоналізм (безумовне
право нації на незалежне існування) у наших провансальців
свій аксіоматичний характер. Національна ідея набула дери-

109 Громада. – Ч. І.



 
 
 

вативного характеру. Наш націоналізм не знав національних
постулатів як чогось, про що не дискутується, не був пред-
метом віри, догматом. Імперативи нації не були категорич-
ними, лише гіпотетичними (не S є Р, а коли є х, то S є Р). З
точки зору не реляції, а модальності їхній осуд нації ніколи
не був аподиктичним, а завжди проблематичним (S може бу-
ти Р). Накази національного почуття не мали значення, коли
їх не можна було виправдати: non sapit nisi dat;ir ejus ratio (Р.
Бекон). Провансальські націоналісти черпали свої рішення
не зі себе самих, а лише від різних оракулів (людство, доб-
робут) або, як казав Драгоманов, вони «проголошували вій-
ну всім релігійним, національним, політичним і соціальним
ідеям, які не можна погодити з всесвітнім суспільним і нау-
ковим поступом».110 Свою мораль нація черпала не зі себе
самої, лише в чогось стороннього. Мораль була не автоном-
на, а лише гетерономна. «Нація має існувати не тому, що так
каже моє національне почуття, а лише тому, що мені довели
розумність або виправданість цього існування». Такий був
хід думок провансальців. Їхні національні заповіді не були
продиктовані почуттям, не проголошені надприродною си-
лою, а лише – порадами розуму (коли це для всіх, коли це не
суперечить інтересам людства, законам еволюції тощо), вони
мали виправдання не самі для себе, лише в інших заповідях,
або в санкції розуму. Спонтанна воля до життя нації, невмо-

110 З початків українського соціялістичного руху. М. Драгоманов і женевський
соціялістичний гурток // За ред. М. Грушевського. – Відень, 1922. – С. 158.



 
 
 

тивована та безрозумова, була для наших провансальців чи-
стою метафізикою. Ми бачили, як один із соціалістів обурю-
вався, що найвищій формі об’єктивності національної волі
(державі) шовіністи хочуть надати характеру якоїсь окульт-
ної сили. Саме про цю «квалітас окульта» казав і Шопенга-
вер, пишучи про волю взагалі. Не дивно, отже, що наше про-
вансальство, що дивилося на чинник волі, як на щось під-
рядне, інстинктивно ненавидячи й усі форми його прояву,
заперечувало її найвищий прояв у нації.

Руссо в своєму Contrat social ділить кожен рух на скомуні-
кований і спонтанний. У першому випадку рушійна сила чу-
жа порушуваному тілу, в другому – вона є в ньому самому.
Отже, «освічена» драгоманівщина не визнавала в національ-
ному моменті жодної афективної основи, або відводила їй
третьорядне місце; тому й відмовляла нації «спонтанного»
руху, з власної волі та права (творчу силу мав лише розум),
знаючи лише «комунікований» тією силою, що стояла над
нацією, від якої виводить своє право на рух. Рушійна сила,
що була в національному моменті, аби діяти, мала зародити-
ся не в самій нації, остання мусіла, щоб діяти, отримати по-
штовх ззовні. Ідея нації втратила самодостатній характер, і
набула деривативного характеру.

Це мало наслідки, які ослабили національне почуття вза-
галі; що провансальство мало вигляд чогось млявого, якоїсь
вегетаріанської філософії.

Правда, багато інших доктрин виступали на арену історії



 
 
 

також під плащем доведених розумом «наукових» доктрин
(наприклад, французький якобінізм, «науковий» соціалізм
і більшовизм), але в них це були в суті речі теологічні док-
трини, які лише скріплювали свої догми логічними довода-
ми, як середньовічний католицизм, що сягав до Аристотеля
і для якого філософія була лише служницею теології (ancilla
theologiae). Для нашого націоналізму було інакше. Ті відки-
дали очевидні розумові правди, коли вони суперечили їхній
прийнятій догмі, а наше провансальство (як ми вже бачи-
ли) заплутувалося в своїх догмах, коли йому доводили їхню
нестійкість.

Таким способом наш націоналізм утратив будь-яку агре-
сивність. Коли б ще інші правди, які він ставив над націо-
нальною, були для нього самодостатніми цінностями, догма-
тами віри, він мав би певну агресивність, хоч і іншого, не
національного змісту. Але й ці наднаціональні правди не бу-
ли для нього догматами, а лише правдами, що їх треба бу-
ло довести. Так сталося, що ні народ, ні суверенна індиві-
дуальність, ні анархізм, ніщо не мало в нашому провансаль-
стві вигляду якоїсь живої, вибухової сили. Все було розміре-
не, акуратне, половинчасте, далеке від ясності і від сильної
афірмації. Бог, в якого нібито вірилося, був невиразним по-
няттям: не були впевнені, чи він один, чи їх два, чи три. Та й
вірилося в нього більше розумом, їхня загальна правда не бу-
ла загальна в тому сенсі, на який претендують релігійні дог-
ми, вона була загальна не тому, що їхня правда є єдино пра-



 
 
 

вильна, і лише тому правдива, що була загальною, що вони
знайшли її в усіх і прийняли, хоч би для цього й треба було
потіснитися у вселюдському пантеоні їхнім власним богам.
В них ніколи, наприклад, не знайти такого понурого місця,
як в Руссо (соціальний договір): «Коли хтось, хто каже, що
вірить в ці правди, так поводиться, мовби їх не визнавав, має
бути покараний смертю». Такого місця не знайти в усьому
українському провансальстві, бо те, за що Руссо погрожував
смертю, було майже чеснотою в провансальців, бо свідчило
про їхню об’єктивність і критичний сенс, або про рахуван-
ня з фактами, відповідаючи цілком розлізлому та туманно-
му змістові їхньої ідеології.

Маючи такий зміст, з природи речі поміркований, поєд-
навчий, нечіпляючий, не могло наше провансальство вияви-
ти тієї агресивності і в методах, якими я гадаю йти до здійс-
нення свого ідеалу. До цих методів боротьби тепер переход-
жу.

 
Розділ VI

Тактика провансальства,
антитрадиціоналізм

 
Найголовнішою рисою нашого провансальства в тактиці

була його засаднича ворожість до традиції і до експансії. Не
визнаючи, в суті речі, за нацією окремої індивідуальності,
іншої від одночасної суми її членів, від «числа», – вони не



 
 
 

визнавали тяглості національної мети; кожна генерація «до-
вліла собі», не «турбувалася о устрій», не розширяючи по-
ля прикладання енергії майбутніх поколінь (експансія), і не
переймаючи від батьків їхню мету (традиція). Віддані тепе-
рішньому, не мали вони пошани ні до мертвих, ні до нена-
роджених.

Виводячи розумово свої засади, не прислухалися вони до
містичного голосу крові. Жоден національний колектив, ні
теперішній, ні тим паче, минулий чи майбутній, не смів дик-
тувати їм закони поведінки. Драгоманов укладав свою істо-
ричну програму щодо Польщі «на стисло крайовому ґрун-
ті, без будь-яких завчасних вирішень справ подальшого май-
бутнього і без огляду на історичну старожитність усієї Поль-
щі й України». Для нього «жоден справжній космополіт, ні
в шкірі, ні в самих кістках національних, тобто – ні в якій
ознаці життя нації, що історично склалася, не видить ідеалу,
а… в одній інтернаціональній науці». Він хоче опертися «на
такій реальній підставі, як добро простого люду». Це завдан-
ня «потребує насамперед розуму, щоб він міг поглянути на
справу без будь-яких упереджень, вільний від будь-яких зга-
док історії і від теперішніх, що зросли на історичному ґрунті
інституцій, інтересів, звичок, інстинктів.111

Цієї ідеології дотримувалися й епігони Драгоманова, які
не хотіли нічого знати ні про справи подальшого майбут-
нього, ні про історичну старожитність при визначенні своєї

111 Народ. – 1890. – Ч. II; 1893. – Ч. 14.



 
 
 

мети, відгороджуючи себе, немов залізним дротом, від істо-
ричних традицій нації, і від імперіалістичного прагнення в
майбуття. Національну справу «треба (було для них) вирі-
шувати аналітичним (тимчасово) способом, а не синтетич-
ним (принциповим)». Печать тимчасовості, вільної від ве-
ликої мети минулого та майбутнього, – дрібної, паліативної
видно й на всій політичній тактиці нашого провансальства,
до якої я тепер і переходжу.

Після всього сказаного не буде нічого дивного, коли я за-
уважу, що наше провансальство – з огляду політичного –
було течією наскрізь опортуністичною. Але це стосується її
лівого крила; щодо правого крила, до передреволюційного
українофільства, до радянства (від київської Ради), до пер-
шого галицького народництва, то тут варто сказати, що це
була опортуністична течія, це було щось на кшталт фабіансь-
кого товариства, щось як «армія порятунку», яка мирною
пропагандою й удосконаленням людства, поширенням про-
світи думала осягнути свою мету.

Інакше й бути не могло. Коли провансальство, як ми ба-
чили, взагалі не висувало окремих політичних цілей, ні су-
веренності, ні самостійності; коли його метою був симбіоз
із паразитами, коли воно не протиставило себе ворожій ідеї
так, що тільки одній із цих ідей залишалося б місце на цій
території, лише засадниче вважало співжиття з чужою ідеєю
можливим і потрібним, то ідея боротьби відходила на дру-
гий план. Її приймалося як крайність; не як необхідність,



 
 
 

а як щось, чого за можливості треба уникати. Коли існува-
ла лише одна «вселюдська правда», до якої доводилося ро-
зумом, коли закон боротьби за існування в надорганічному
світі вважався за пересуд або пережиток некультурної дав-
нини – то ясно, що все можна було осягнути закликом до
загальної справедливості супротивника, переконанням його
розумовими аргументами, і поступом на шляху цивілізації,
зосереджуючи свою увагу на економічних, культурних і виз-
вольних цілях. Крім того, виключаючи в суті речі зі своїх
цілей момент влади, не маючи до нього навіть найменшого
розуміння, провансальство природно недооцінювало чинни-
ка боротьби в тактиці, оскільки кожна боротьба є передусім
боротьбою за панування, за владу.

Суперечка нашого провансальства з опонентами була пе-
редусім (вони думали) – ідейною суперечкою, а якщо такою,
то її засадниче можна було закінчити порозумінням. Ось що
про це казав Зіммель: «Гострота теоретично-логічних кон-
троверсій не вадить, щоб розумовість (Intellektualitat) була
все ж таки засадою погодження, бо як тільки суперечка пе-
реходить із ділянки протиставлення відчуттів або бажань, із
ділянки протиставлення між аксіомами, які не доводиться, а
лише відчувається, – в ділянку теоретичних дискусій, то він
засадниче має бути залагоджений», бо закони логіки – спіль-
ні для всіх.112 Українське провансальство ніколи не розумі-
ло національної ідеї як аксіому, але лише як теорему, яку

112 Simmel G. Philosophie des Geldes. – Munchen, 1922. – Р. 48.



 
 
 

треба було довести, вивести з іншого твердження. Тому для
нього національні постулати завжди були предметом «тео-
ретичних дискусій», отже, «ворожі» точки зору (не афекти)
завжди можна було погодити на підставі спільної логіки та
тверджень, визнаних правдивими обома сторонами.

Зв’язок між раціоналізмом та угодовством бачив і Драго-
манов, він казав: «Особливо переконані ми, що дo згоди ме-
жи народами може прийти тільки в такому разі, коли всі да-
дуть перевагу розумові (ratio), котрий один виводив і виве-
де людство з біди та темряви, – та науці, котра яко одна на
всім світі, і може погодити людей, чого не в стані зробити
релігії з тієї простої причини, що їх багато, і одна ліпша від
другої».113 Тому драгоманівці й будували всю свою політику
не на національних почуттях, не на спонтанному прояві нев-
мотивованої ірраціональної волі: це ж було щось із релігії (з
теології); воля ж могла утвердитися лише в боротьбі з інши-
ми (бо їх було багато і кожна себе вважала найкращою); тут
згода могла здійснитися тільки через експансію, отримання
у власність, агресію. А це не підходило мефодіївській психо-
логії провансальців, вона прагнула згоди та гармонії і тому
апелювала передусім до розуму і науки. І навпаки, тому, що
вони визнавали тільки розум, що стоїть над волею, вони ста-
ли засадничими угодовцями, прихильниками згоди за будь-
яку ціну.

До цієї засадничої угодовості провансальства схиляло йо-
113 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Т. IV. – С. 17.



 
 
 

го, і його ворожість до «загального», надавання ексклюзив-
ної ваги та цінності партикулярному (одиниці, їхнім групам,
провінції, генерації), на відміну від нації як колективу, від
держави. Бо стан боротьби, війни занадто яскраво та наоч-
но виправдовував необхідність вивищення загального над
окремим, а це руйнувало всю філософію провансальства.
Спенсер, що як типовий представник інтелектуалізму мав
великий вплив у нас, писав про це: «Підкорення особистого
добробуту соціальному є лише випадкове явище (?), бо во-
но настає лише тоді, коли загрожує існуванню суспільства,
це означає, що таке підкорення залежить від існування сус-
пільств, які взаємно одне одного поборюють. Воно мусить
закінчитися, коли щезне ця боротьба; бо тоді не буде вже
публічних претензій, які могли б суперечити приватним. То-
ді соціальне життя дійшло б до того, що ставило б собі ін-
дивідуальний добробут як найближчу мету. Отже, стан при-
нагідної або звичайної війни чи загального та тривалого ми-
ру мусить мати велику вагу».114 Я дотримуюся іншої дум-
ки щодо домінування публічних претензій над приватними
(Спенсер розуміє цю перевагу занадто вузько, зводячи все до
випадку війни), але фактом є, що під час війни й узагалі бо-
ротьби, коли більш, ніж будь-коли вимагається зосереджен-
ня всіх сил суспільства, – це підпорядкування окремого за-
гальному потрібне більш ніж будь-коли. Ми ж бачили, на-
скільки ненависна провансальцю, як будь-кому провінціалу,

114 Szwarce К. Herbert Spencer. – Aus Natur und Geisteswelt. – Р. 106.



 
 
 

кожна метафізична ідея, що вимагає від нього посвяти осо-
бистих, класових або економічних вимог в ім’я вищої мети
та тривалих інтересів нації – звідтіля й його ненависть до та-
кого стану, який є природним між націями, який диктується
універсальним законом боротьби за існування й який збіль-
шує тягар загального над окремим. Все його бажання – осла-
бити, якщо не знищити цей закон, а звідси його засаднича
компромісність, прагнення здобути свої цілі не шляхом бо-
ротьби, а угоди.

Теорія Дарвіна, що пояснює поступ перемогою сильнішо-
го над слабшим у невпинній боротьбі за існування – не звер-
талася до їхнього втомленого та спокійного серця, як і вза-
галі заклик до сили, замість до розуму. Вони ніколи не ска-
зали б супротивникові – «роби це, бо я думаю, вірю, що це
справедливе», а лише – «роби це, коли я доведу, що це спра-
ведливе». Тому ніколи вони не уявляли собі перемоги своєї
ідеї на руїнах чужої; психологія або/або була їм чужою на-
віть у моменти найвищої напруги обох ворожих ідей. Сло-
ва Хмельницького – «най одна стіна о другу вдариться, од-
на впаде, друга зостанеться» – були вираженням цілком чу-
жої нашому провансальству ментальності (mentalite), афек-
тивної, вольової, але не інтелектуальної.

І ця психологія була спільною для всіх течій українства,
як поміркованих, так і революційних або соціалістичних. Усі
вони виходили з положення, що засадничих протиріч між
їхнім національним ідеалом та ідеалом опонента – немає, та



 
 
 

що порозуміння, примирення обох – цілком можливе. Всі
вони базувалися на трьох принципах: по-перше, що питан-
ня національне не є питанням сили; по-друге, що вирішуєть-
ся воно не нагромадженням цієї сили нації, а лише мирною
пропагандою й «еволюцією»; по-третє, що воно вирішується
не руйнуванням ворожої ідеї, а лише модифікацією, не про-
ти протилежної ідеї, лише за її допомогою, не contra, а лише
cum. Тому про революційні способи вони думали лише тоді,
коли ці способи підіймала вгору революційна стихія, аби в
ту ж мить звернутися до інших, коли стихія спадала, завжди
готові «рахуватися з фактами» і перейти від ролі політичної
партії до ролі філантропічного товариства.

У віршах Старицького «Поклик до братів слов’ян» мі-
ститься суть, філософія політичної тактики нашого прован-
сальства. Цю фабіанську філософію засвоїли, звісно, вже на-
ші мефодіївці. За ними – «шестидесятники». Вони, як «хло-
помани», більше приділяли увагу покращенню мужицько-
го господарства, ніж якимось державним порядкам», а що
«мужики українські стояли за царя, від котрого сподівали-
ся волі», то цілком природно цю філософію засвоїли й наші
демократи, «раді, що начальство виконає хоча б частину їх-
ніх бажань». Це була програма доброзичливої критики існу-
ючого ладу та його повільного реформування. 115

Далі, вочевидь, перейняв її після них чоловік, що був
maitre des ceremonies усіляких гуманних, вселюдських, по-

115 З починів українського соц. руху. – С. 111.



 
 
 

ступових та якихось там ще виступів українства, М. Дра-
гоманов. Його думка про автономію і – страшно сказати –
про федерацію могли звучати досить небезпечно та відваж-
но для кожного, хто судить поверхнево. Та насправді c’est le
ton, qui fait la chancon. А тон, чи краще сказати Unterton тих
страшних гасел був мирний і «благонадежный» з тієї хоча б
причини, що найстрашніші, найкрайніші свої постулати ра-
див Драгоманов здійснювати поволі та шляхом засадничого
компромісу. Недаремно Драгоманова шанували всі російсь-
кі патріоти від кадетів до комуністів, які хвалили його за
відсутність вузького шовінізму і за рахування з інтересами
«спільної вітчизни», за те, що «відкинув він усілякі само-
стійницькі тенденції, що помічалися в його часи»; «ставив
високо російську культуру»; за його «культурність» і «нау-
ковість», – одним словом, за повну нешкідливість його ідей
для тих, проти кого вони були нібито спрямовані.116

До його програми «автономії та федералізму»,  – думав
Драгоманов, – «пристане завжди багато людей і з інших країв
і народів», а також із Росії. Ворожість між націями – щось
ненормальне, а «системи, подібні «обрусенію», суть ознакою
не певної національності, а певного порядку громадського».
Залишається лише апелювати до почуття справедливості па-
нуючого народу, і національне питання розв’яжеться. Через
зміни в існуючому status quo його повалення не потрібне. Це
тим легше буде зробити, що в боротьбі за своє визволення

116 Драгоманов М. Полное собраніе сочиненій. – Пролетарська правда, 1925.



 
 
 

українці завжди зустрінуть «союзників, між якими будуть
безперечно і самі великоруси». Програма Драгоманова вже
хоча б тому не вимагатиме боротьби, що «така програма бу-
де мати за собою всіх розумних людей, якої б нації хто не
був».117 Пригадайте щойно згадану цитату Зіммеля: Драго-
манов дає ілюстрацію до його твердження, що «гострота тео-
ретично логічних контроверсій не вадить, щоб розумовість
була все ж таки засадою погодження». Не менш страшним
від федерації гаслом Драгоманова був і його своєрідний со-
ціалізм, але й ця його наука була особливого, фабіанського
характеру. Дорога до його соціалізму вела не через револю-
цію, а через «еволюційну працю дальновидящих людей», че-
рез аполітичні реформи». «Будучи соціалістом по своїм іде-
алам, – писав він, – я переконаний, що здійснення сього іде-
ала можливо тільки при певній постепенности… і розвитку
мас, а тому й осягнеться більше з допомогою умової про-
паганди, а ніж кривавих повстань».118 Ідеологія «останнього
бою», властива всім революційним течіям, йому зовсім чу-
жа; коли він і думає про цю «останню борню», то не як про
щось, що випливає з природи суперечки двох суперечливих
одна одній ідей, а як про щось, без чого може й обійтися.
Природа сугестивної сили великих революційних рухів та

117 Драгоманов М. Дивацькі думки: Политическія сочиненія. – Москва. – Т. 1.
– С. 31.

118 Драгоманов М. Дивацькі думки: Политическія сочиненія. – Москва. – Т. 1.
– С. 31.



 
 
 

ідей була занадто абстрактна для його вузького розуму про-
вінціала. Теперішній божок нашого радикалізму був засад-
ничим ворогом тиранії і називав його канібалізмом».119

Він відкидав «фанатичну виключність» націоналізму
(підйому усіх великих рухів!). Ненависть до чужої нації
неприпустима, «як наслідок часів релігійного фанатизму».
Висунути якусь велику революційну ідею, аби навколо неї
гуртувати людей, було для нього найвищою нісенітницею.
Програма-максимум для нього властиво не існувала. Тре-
ба завжди виступати з програмами-мінімум, тобто з таки-
ми, «навколо яких можна зібрати на конкретну годину як-
найбільше людей, полегшуючи підпору для певної точки й
тих людей, які мають інші максими».120 В цьому й була його
політика, політика користі на цю годину, угода з людьми ін-
ших максим, хоч би це й досягалося шляхом затирання в ду-
ші мас яскравості власної ідеї і свідомості абсолютної непри-
миримості цієї ідеї з іншою, – як це було, наприклад, коли він
благословляв нашу інтелігенцію служити царатові. Цій своїй
компромісній політиці сам Драгоманов дав убивчу критику.
В одному місці він дає дефініцію, менш-більш правильну,
вимушеного обставинами та допустимого компромісу як на-
прямку, який «не міняє й не таїть якости своїх думок, а тіль-
ки, стремлячи в певну хвилину до того, щоб ці думки стали
законом для громади, ставить в цю хвилину таку їхню скіль-

119 З починів українського соц. руху. – С. 85.
120 Народ. – 1891. – Ч. 3, 19 і 20.



 
 
 

кість, яка в той час може бути засвоєна громадою».121 Та ком-
промісність Драгоманова була ще нижчого ґатунку; сам же
він радив «не дражнити москалів» висуванням остаточних
наших цілей, навіть радив автономію висувати під плащиком
загальнодержавної децентралізації, аби не перелякати кого
не треба; тобто якраз «таїв» суть своїх думок! Це, власне,
й була найгірша компромісність. Суть політичної тактики в
нього – це змагання за те, що дається осягнути, «програми
політичні мусять мати діло з справами, які можуть бути впо-
рядковані найскорше… в 1, 2, 3 каденції (парламенту). Інак-
ше політична партія обертається в академію політичних на-
ук».122 Кінцеве зауваження для Драгоманова цілком логіч-
не: не визначаючи іншої сили історії, крім розуму, він не міг
визнати й доцільності пропаганди віддалених цілей, яка дія-
ла б на афект мас; для нього ця пропаганда була академією.
Він вороже ставився до революційної роботи еміграції, за-
кликаючи до «постепеновщини» своїх нетерплячих земля-
ків; «головне наше діло (було) культурне та літературне».

Суттю його програми була в ґрунті речі наївна віра му-
жика в царя, в можливість полегшити своє соціальне стано-
вище шляхом реформ без усунення того політичного ладу,
що спирається, мусить спиратися на його політичному та на-
ціональному упослідженні. Не можна також без здивування
читати такі наївні думки в автора, сучасника кількох євро-

121 Народ. – 1891. – Ч. 3, 19 і 20.
122 Народ. – 1891. – Ч. 3, 19 і 20.



 
 
 

пейських революцій і боротьби російських революціонерів
із царатом; даючи кілька порад Олександру III, Драгоманов
писав, що «добре було б, якби новий цар взяв усе це на увагу
і перестав боротися з потребами, котрих вимагає час». Після
доброзичливих порад «благонамеренного» земського діяча,
стверджує автор, що цар, властиво, не був і супротивником
політичної волі, аж поки «не піддався лихим радам». Цим
Драгоманов підкріплював своїм авторитетом і без того по-
пулярну в кожного філістера легенду про те, що царат не є
система засадниче ворожа нам, а лише така, яка дається ре-
формувати, і то закликом до доброго серця справедливого
монарха… Треба лиш, аби «поважні століттям і станом гро-
мадяни» постаралися пояснити новому урядові його помил-
ки на «своїх земських і других зборах і через печать».123 Про-
грама лояльного та політичне не вихованого й імпотентно-
го земського лібералізму, окреслена в цій тираді, і була про-
грамою Драгоманова, який став божком наших радикалів і
соціалістів. Суть політичної акції була для нього не основ-
не (ближче чи дальше) повалення існуючого ладу, а лише
його вмовляння та поступове реформування. Він рахувався,
властиво, тільки «зі земсько-ліберальним рухом Росії, на ко-
трому одна тільки й може бути політична надія українофіль-
ства».

Тому він то виступав вороже проти будь-якої далекосяж-
ної політики, що виховувала б маси для «останнього бою»;

123 Народ. – 1891. – Ч. 3, 19 і 20.



 
 
 

ставлячи понад усе тимчасові концесії, хоч би й зі шкодою
для кристалізації революційної ідеї. Він слабо розумів зв’я-
зок ширшої національної програми з єдино важливими для
нього cпpaвaми просвіти та пасовиськ. Що тодішні націо-
нальні сили України не дозволяли на активне поставлення
ширшої програми, що для того треба було спершу провести
журавлину підготовчу роботу, – це був лиш виняток. Бо ніщо
не перешкоджало реальному прихильникові ширшої націо-
нальної програми, бодай у пропаганді, пов’язувати її з потре-
бами дня та з буденними інтересами мас, як це він сам ро-
бив, наприклад, з іще абстрактнішою та віддаленішою ідеєю
соціалізму.

Він попросту не розумів цих подальших цілей. Для ньо-
го такі, наприклад, слова, як право державне руське – тем-
ні, а що здійснити це право не можна було «у 1, 2, 3 каден-
ції», то й не повинно воно було стояти в політичній програмі.
На думку Драгоманова, в «Україні патріоти шкодили русь-
ко-українській справі своїми нетерплячими виступами за са-
мостійну Україну проти москалів, котрі-то виступи поверта-
лися проти будь-якого розвитку русько-українського».124 Як
чуються в цьому кредо нотки старого українофільства, яке
хотіло «примирить с собою правительство» і вважало, що
будь-які яскраві національні постулати лише шкодять справі
нації, бо звернуть на неї і на лоялістів гнів всесильних, від
яких, лише від них, кожен опортуніст чекає для себе поря-

124 Павлик М. // Народ. – 1890. – Ч. 23.



 
 
 

тунку. Далекі ідеї (як самостійність) могли б бути осягнені
лише «всесвітніми катаклізмами», навіщо ж тоді було їх про-
пагувати?

Адже ж реальний політик із катаклізмами не рахується,
і… не любить їх, уповаючи більше на нормальний перебіг
подій, на поступ. Віра в катаклізми, це ж була та сама ві-
ра в революційний зрив, у стрибки, а це суперечило зако-
нам еволюції. Виступати з революційними націоналістични-
ми ідеями означало б бавитися в пророків, а таких Драгома-
нов органічно не терпів тому, що мало було в них «гуман-
но-альтруїстичних думок», настільки шанованих політични-
ми вегетаріанцями, натомість багато «скаженої злости про-
ти тих, хто не приймав віри пророків і апостолів»;125 бо така
безоглядна вірність своїй ідеї вражала позбавлену всілякого
сильного почуття пласку душу провансальського філістер-
ства. Простіше йти до своєї мети через просвіту та рівні пра-
ва всіх громадян у державі, які тоді й встановлять собі гро-
мадські порядки, які схочуть, і запровадять «коли не райсь-
ке життя, то в усілякому разі досить благополучне і щасли-
ве».126 Це «благополучне і щасливе життя» народу-раба під
опікунськими крилами народу-завойовника й було ідеалом
драгоманівщини.

Свою опортуністичну тактику пропагував Драгоманов і в
Галичині. Тут він думав, що далекосяжні національні про-

125 Народ. – 1894. – Ч. 4.
126 Драгоманов М. Рай і поступ.



 
 
 

грами вже тому були не потрібні, що коли б шляхта мусіла
поступатися пануванням у краю народу, то «впала би в Гали-
чині і примусова польськість, котра не має другої підстави,
як крім у шляхетстві».127 Як у Росії треба було ховатися зі
своїми остаточними ідеалами, щоб не залякати москалів, так
і в Галичині він протестує проти висунення суто маніфеста-
ційного гасла поділу краю, бо тим українці «відіпхнули б від
себе своїх найприродніших союзників, польських хлопів», а
крім цього відвернули б увагу самих українців від реальних
щоденних, буденних справ. Для нього є догмат, що «русинам
безпремінно треба прагнути до згоди з поляками, як і з дру-
гими сусідами» і він вітає слова графа Ю. Чарторийського,
що мовляв «не треба багато говорити про Відень і Київ, а
треба зайнятися щиро нашими справами краєвими».128 Інте-
реси працюючих мас, думав він, усіх народів однакові, отже,
людям, що ті «інтереси боронять, дуже легко було б згово-
ритися між собою, коли вони тілько не згадуватимуть ні про
Польщу, ні про Русь Божію милостію».129 В цьому і було ви-
правдання (для нього і для всіх соціалістів і радикалів) їх-
нього ворожого ставлення до ідеї самостійності й інших аб-
страктних ідеалів, виправдання їхнього опортунізму; займа-
ючись лише справами краю, народною просвітою й еконо-
мічним вишколом люду, вважаючи ці справи за єдино важ-

127 Народ. – 1891. – Ч. 12.
128 Народ. – 1891. – Ч. 12.
129 Народ. – 1891. – Ч. 12.



 
 
 

ливі, – він заплющував очі на великі цілі нації, на принцип
влади (без якого всі ті справи на ділі висіли в повітрі) і тому з
легким серцем проповідував угоду між трудящими масами,
яка на ділі була угодою з існуючим політичним становищем.
Суттю його тактики була боротьба без боротьби, оборона без
запалу й без віри, бо «віра заводить незгоду між людьми», 130

«лише, – писав він, – цю міщанську боротьбу (в Галичині)
треба… вести для уникнення докорів у такій самій неспра-
ведливості, якою ми докоряємо полякам і жидам, під дру-
гим більш людським прапором, ніж релігійний і національ-
ний фанатизм»131… Іншими словами, боротьба в ім’я якоїсь
ідеї без любові до неї, без ненависті до чужої ідеї, без того,
без чого не обходилася жодна боротьба живих ідей на світі.
Пісна філософія політичного євнуха…

І навіть усе його так зване європейство, яке протиставляв
він російському бунтарству, було в суті речей протиставлен-
ням російсько-ліберальної «постепеновщини» – ідеї будь-
якої революції, якій не чужа була й Європа. Він протестував
проти агітаційного тону політичних брошур і картав Марко
Вовчок за її «українські бунтарські прокламації». 132 Отже,
драгоманівщина була подібна до кулішевого державництва,
яке протестувало проти будь-якого порушення ладу, хоч би
й чужого, хоч би в ім’я національної ідеї. Він, властиво, не

130 Переднє слово до громади. – Т. І.
131 Политич. сочинєнія і пр. – С. 388.
132 З починів укр. соц. руху. – С. 49.



 
 
 

мав ніякої національної політики, бо завжди застерігався як-
найвиразніше, що при визначенні головних ліній української
політики треба виходити не з інтересів нації, а лише одини-
ць, класу або провінції. Так само він скептично ставився до
здобуття незалежності Ірландії, бо вільна Ірландія кривдила
б ольстерців; так негативно висловлювався і проти можли-
вого приєднання угорської Руси до України, бо вона не по-
в’язана з нею економічними інтересами.133 За рідну школу
змагався він, виходячи «з педагогічного, а зовсім не з націо-
нального принципу»; за автономію – знову не з національ-
ного, а з огляду засад децентралізації тощо. Скрізь і завжди
старанно ховав національний момент. Нація в нього не бу-
ла підставою для якоїсь політики. На її місце вступала демо-
кратія, одиниця, народ, який мав перемогти не проявом на-
ціоналістичного афекту, а лише пропагандою та просвітою!

Ці думки були лише публіцистичним перелицюванням
проповіді наших кириломефодіївців, які знали лише мирні
засоби – виховання молоді й освіту; які думали перетворити
Росію Миколи І в оперту на рівності та братерстві федерацію
слов’ян.

Розвинути ті самі думки випало на долю учня Драгомано-
ва, іншого професора, який домінував над думками офіцій-
ного українства аж до 1918 року – М. Грушевського. Авто-
номію України (яка, звісно, є «спільним інтересом України
й усієї Росії») треба здобути (в момент революції!) «з мож-

133 Народ. – 1891. – Ч. 2, 19.



 
 
 

ливим спокоєм і розвагою». Найважливіше в світі, щоб ав-
тономія здійснювалася «не похапцем, не серед боротьби, не
в розпалі змагань»134 (порівняйте драгоманівську «постепен-
ність» та осудження «фанатизму»!). Це тим легше осягну-
ти, що деякі з українських постулатів «безсумнівні для будь-
якої, просто тільки гуманної і культурно настроєної люди-
ни».135 Треба було її у цьому лише належним чином пере-
конати, – боротьба була не потрібна… Людині з такими по-
глядами довелося стати на чолі революційного українства.
Його думками жило все офіційне українство, а частково жи-
ве (вже не як офіційне) й досі. Українство мало перемог-
ти своєю «внутрішньою ідейною правдою», як думають про
свою ідею квакери та духобори. Ідейне українство (між 1905
і 1914 роками) на Наддніпрянщині вірило, що коли в світі ще
панує «кулачне право», то це – здобуток старожитності, який
треба знищити, а не самому ним користуватися. Є два націо-
налізми – добрий і поганий, поневолених і пануючих. «На-
ціоналізм перших – ворожий насильству… є творчий і по-
ступовий. Націоналізм, що виступає від імені пануючої на-
ції, проявляється в пригніченні будь-якої іншої нації, спочи-
ває на праві сильного».136 Отже, завданням українського на-
ціоналізму (поступового) було побороти «внутрішньою ідей-
ною правдою» насильницький націоналізм, при чому завдан-

134 Грушевський М. Якої ми хочемо федерації. – Київ, 1917.
135 Грушевський М. Вільна Україна.
136 Укр. жизнь, 1925 – Ч. 1.



 
 
 

ням поступового націоналізму ніколи не може «підривати
взаємне довір’я» між обома націоналізмами і не може опира-
тися на праві сильного. Українські ідеї, властиво, є до прий-
няття для будь-якої «дійсно поступової людини в Росії», для
«дійсно державно мислячих» груп, спершу – царських, а по-
тім – комуністичних.137

У таких обставинах було б злочином «поглублювати на-
ціональний антагонізм, шукати принципового виправдання
шовінізму».138 Точка зору, що базувалася на засадах обов’яз-
кового конфлікту обох ідей, тодішнім міщанським україн-
ством відкидалася принципово, вважалася помилковою та
шкідливою. Думки, що українство «має свого ворога май-
же в усьому політично активному російському суспільстві»,
таврувалися як зрада української справи, що шкодила її пра-
вильному розвитку.139

Оскільки чужа була такому українству психологія непри-
миримої активності, найліпше демонструє спосіб, яким вони
опростачили Шевченка. Революційності його творчості ніх-
то не заперечить. І ось в інтерпретації провідників україн-
ства XX століття, «здебільшого не з помстою (борнею.  –
Д. Д.), а з милосердям єднається правда Шевченка». При-
стосований до духового рівня гуманного семінариста, «ла-

137 Укр. жизнь, 1913. – Ч. 4.
138 Саліковський О. і Саліковський В. // Укр. жизнь, 1913. – Ч. 4 і 9.
139 Саліковський О. і Саліковський В. // Укр. жизнь, 1913. – Ч. 4 і 9.



 
 
 

гідною істотою з масляничною гілкою всепрощення»140 яв-
ляється нам Шевченко, як ті мефодіївці, котрі хотіли «воро-
гів тисячолітніх» обійняти. Вороже за його революційність
відноситься до Шевченка й угодово-державницька політи-
ка. Для українського радянства (від київської, чикаленківсь-
кої Ради, 1905–1917 рр.) не боротьбу мало зустріти україн-
ство з боку своїх супротивників, а лише привітання. Розу-
міючи національність як тільки культурно-племінну єдність,
радянці не могли знайти «в усій всесвітній історії… жодно-
го прикладу, де… боротьба між народами базувалась би ви-
ключно на тім, що вони належали до різних національно-
стей».141 Між українською нацією-господарем та її паразитом
(Росією) могла бути національна «пікіровка», але про «на-
ціональне порізнення або антипатію… не могло бути й мо-
ви». Українська справа була справою суто культурною, от-
же, вимагала культурних способів свого розв’язання. «Кожен
скаже, що коли учитель і школа говорять не однією мовою,
то це абсурд»,142 так само, коли суддя не розуміє підсудного.
Як справа суто розумної доцільності (а не відчуттів і сили),
національна справа могла, і повинна була знайти розв’язок
шляхом угоди, для тих політиків.

Це був регрес, навіть порівняно з Драгомановим, бо
політику радянство зовсім виключало. Тут Україна була

140 Єфремов С. Історія українського письменства. – С. 265.
141 Укр. вєстнік. – 1906. – Ч. 5.
142 Єфремов С. // За рік 1912. – С. 176.



 
 
 

«однією з галузок російського народу, що й далі хоче бра-
ти участь у загальнодержавному житті Росії в напрямку до
спільного блага всіх народів, які живуть під крилами двого-
лового орла».143 Немає нічого дивного, що в такому станови-
щі, будь-яка насильна зміна status quo або пропаганда вико-
ристання відповідної міжнародної ситуації вважалася за зло-
чин проти демократії, що відриває її від служіння правди-
вим інтересам українського народу; ці ж, в переддень світо-
вої катастрофи, опиралися на вибори до Галицького сейму
і на «Просвітах». Немає нічого дивного, що вірна своїм за-
садам, ця демократія, після вибуху війни 1914 року, праг-
нення використати міжнародну ситуацію для національного
визволення нації проголосила провокаційними впливами, і
ще раз задокументувала готовість виконати «свій громадсь-
кий обов’язок щодо Росії».144 Під час революції головним за-
вданням буржуазного провансальства було боротися з «де-
магогічним лозунгом самостійності», що висунули невідпо-
відні елементи, «позбавлені мудрої поміркованості та широ-
кого (?!) розуміння національно державних завдань». Голов-
не було «уникнути докору в самочинності», в загарбницько-
му способі акції.145 Найстрашніше для них було, коли рівний
і спокійний націоналізм ставав бурхливим і пристрасним, бо
тоді ставав явно небезпечним. «Проти цих небезпечних (для

143 З київської ради // Наш голос. – С. 418.
144 Укр. жизнь. – 1914, 1917. – Липень.
145 Укр. жизнь. – 1917. – Ч. 3, 6.



 
 
 

кого?) сторін націоналізму, проти його винятковости й егоїз-
му, – казали, – треба поставити ідею справедливості, ідею за-
гальнолюдських ідеалів і етичних норм (повний асортимент
помадкових провансальських ідей!), які цілком слушно М.
Драгоманов, ідейний провідник українства, ставив вище за
всі націоналістичні претензії окремих народів».146

Цієї дрібноміщанської психології не облишило радянство
(від київської Ради) і після світової війни, і після російсь-
ко-української; і в особах своїх найвидатніших провідників
залишилося воно на тій самій дрібно-міщанській точці зору
на справи політичної тактики. Один із найважливіших пред-
ставників цього радянства (тепер УНР), сумбурністю свого
розуму й істеричністю політичної психології, що могла пере-
стрибувати від канібальського шовінізму до сентименталь-
но-солодкавого плазування перед чужою ідеєю, – так форму-
лював тактичні завдання українства: воно має прагнути пе-
редусім до «вічного миру», а коли мусить боротися за повну
національну свободу, то це не через засадничу непримири-
мість його ідеї з ворожою, а лише через «войовничий мос-
ковський примітивізм мислення, від якого всім народностям
доводилося боронитися», але й від якого можна було супро-
тивника вилікувати. Отже, нашим гаслом має стати не за-
своєння українським народом і собі цієї войовничості (цьо-
го не дозволяє дрібно-міщанська гуманність), а лише нама-
гатися прискорити духовне переродження московського на-

146 Саліковський О. // Укр. жизнь. – 1916. – Ч. 9.



 
 
 

роду, яке привело б його від егоїстичного до етичного ми-
слення, від брехні до правди істини. На щастя, якраз у тому
напрямку й рухається людство! Це й є найважливіше, а не
те, що українство виказало замало сили. Правда, поки що в
світі є перевага грубої або матеріальної сили, але ж так за-
вжди не буде, й українство переможе не тоді, коли саме на-
береться тієї сили, а коли в світі переможуть правда, спра-
ведливість і взагалі вимоги моралі. Засади грубої сили ма-
ють колись зникнути, бо суперечать «демократичним прин-
ципам, свободі, рівності, праву, справедливості, правдивій
цивілізації та доброзичливості». Коли досі до порозуміння
не дійшло, то це – випадковість; ясно, що «коли один на-
род організує взаємини фізичною силою кулака, а інший –
моральною силою внутрішньої правди», то вони зговорити-
ся не можуть. Але колись ця сподівана мить таки настане,
а що «загальний мир можливий тільки за панування спіль-
ної правди для всіх», то не залишається нічого іншого, як…
переконати москалів «жити без кулака» і «викликати в них
розуміння о правді життя й етиці національних взаємин».147

Я навів цю тираду тому, що вона характерна для всієї пси-
хології провансальства, а ще й тому, що рідко коли дово-
диться читати таку квінтесенцію простацької глупоти, від-
чайдушного плазування перед ворожою ідеєю, і органічно-
го невміння навчитися хоча б чогось із подій життя… Вся
ця своєрідна тактика нашого провансальства (переконуван-

147 L’orient libre (стаття С. Шелухіна). – Прага, 1924. – Ч. 3.



 
 
 

ня супротивника), доведена до абсурду в утопії вченого па-
цифіста Бертрана Расселя – «Ікар, або Майбутнє науки»,
який переконався, що єдиний шлях створити нарешті здо-
рове та щасливе суспільство – це перевезти одного дня всіх
пануючих на якийсь острів, і – вштрикнути їм таємну суб-
станцію, яка прищепила б їм приязність до своїх ближніх…
З цієї утопії можна сміятися, але ще більше з такої ж утопії
наших провансальців, яку з них, мабуть, жодними субстан-
ціями не вдасться вигнати.

Великою помилкою було б думати, що цей принциповий
опортунізм у тактиці властивий лише ідеологам українсько-
го провансальства від 1905 року; таким самим був цей опор-
тунізм і після 1917-го, коли лише проти волі, змушений фак-
тами, мусів змінити свою угодову тактику, але не вмів нада-
ти їй розмаху та потрібної для моменту неприєднанності. Не
зважаючи на свою фразеологію, і соціалістичне українство
страждало на ту саму недугу. Це найперше стосується най-
старшої української партії. Героїчний період цієї партії був
із 1900-го по 1906 рік, тобто, поки вона ще не стала соціалі-
стичною, поки залишалася РУП. Пізніше партія поволі змі-
нюється на групу, завданням якої є вести свою партійну ро-
боту, не викликаючи революції, лише намагаючись стати на
її чолі, коли вона вибухала, і шукати знову пристосувань до
якогось status quo, яким би короткотривалим він не був. Це
стосується тактики партії в соціальних питаннях (для пар-
тії найважливіших), і ще більше – питань національно-дер-



 
 
 

жавних (для партії другорядних). Властиво, весь час свого
існування в партії безперервно було актуальним питання…
про потребу її існування як окремої організації, а не части-
ни чужої, російської (спілка, обласництво, ліквідаторство то-
що). Партія не могла внести до своєї програми гасла само-
стійності, як щось таке, за що треба змагатися; бо бороти-
ся можна лише за «науково обґрунтовані та доведені тези»,
чого не можна нібито було сказати про тезу самостійності.
Для соціаліста на першому плані завжди було його вульгар-
не розуміння об’єктивного ходу історії. А той об’єктивний
хід виправдовує твердження, «яке, виходячи з тісного зв’яз-
ку України з великоросійським (?) ринком, відкидає мож-
ливість існування економічної самостійності України».148

З цієї точки зору до права нації на самовизначення партія
не зійшла, аж поки її не поставили перед доконаним фактом
події революції, і національний сентимент українських мас,
якого партія не розуміла й який не хотів нічого знати ні про
розвиток капіталізму, ні про наукове обґрунтування націо-
нальної революції, і не мав страху, властивого соціалістам,
вирішувати питання руба. Але й це навернення відбулося не
відразу: перш за все старі діячі партії прагнули українську
справу пов’язати зі справою демократії всіх народів Росії, а
одна закордонна організація цих діячів, що постала під час
Першої світової війни (хоч і під іншою маркою), пропагу-

148 Проєкт резолюції по національному питанню О. Скорописа для грудневого
з’їзду 1904 pоку РУП. – Відень, 1924. – С. 84.



 
 
 

ючи, настільки довго, поки існував царат, безумовну само-
стійність, після революції за базу своєї тактики взяла «надію,
що Україна не зустріне жодних перешкод у творенні свого
національного життя» – з боку князя Львова, і Керенсько-
го149… Все це було не серйозно. Зі спонтанною волею мас
партія не рахувалася, і не думала будити її, чи накидати свою
волю подіям; думала лише пристосуватися до подій, людей,
суспільних законів і їхніх чужинських інтерпретаторів. Дех-
то договорився до твердження, що коли національні нама-
гання українського соціалізму «не можуть тепер… з’єднати
українського пролетаріату», то партія як окрема організація
мусить ліквідуватися. «Бо коли російська революція (1905)
не поставила гостро національного питання в Україні, то в
добі реалізації її лозунгів ми не сподіваємося зустріти на по-
рядку майбутнього дня національного питання нашої краї-
ни.150 Розвиток капіталізму, російська революція – ось ті си-
ли, від яких робив наш соціалізм залежним не здійснення,
а навіть поставлення лише як свій постулат боротьбу за са-
мостійність! Він відмовлявся від боротьби за цю ідею лише
тому, що тепер не вдалося для неї об’єднати маси… Те саме
казав і Драгоманов, який викидав із тактичного плану партії
всі питання, яких не можна було залагодити «в 1, 2, 3 каден-
ції»: одна психологія, та сама можливість. І в суті речі, ця
соціалістична можливість нічим не відрізнялася (крім фра-

149 Вістник Союза визволення України. – 1917. – Ч. 15, IV і ч. 6, V.
150 Наш голос. – С. 356.



 
 
 

зеології) від буржуазної. Бо коли український міщанський
націоналізм – у пам’ятній записці генералу Денікіну151 – го-
ловну увагу в тактиці клав на необхідність усунути недовір’я
і неприязнь та антагонізм між двома рідними народами, то
тієї самої тактики дотримувався й український соціалізм,
лиш замінюючи слово «народи» словом «пролетаріат». Ко-
ли ж наші демократи переконували стару Росію, що в її ж
інтересах є сприяти українському націоналізмові, уникаючи
непотрібної та небажаної боротьби, то на тій самій позиції
стояв і наш соціалізм, звертаючись до більшовицької, або ке-
ренської Росії. Ба більше, навіть у своїй соціальній боротьбі
ніколи не накидали вони своєї концепції, своєї ідеї масам,
так само, як і своєї самостійної політичної тактики, ідучи й
тут за подіями (за демократією, за чужоземним імперіаліз-
мом, за совєтською системою тощо), за настроями, як їм зда-
валося, мас, або за сильнішою волею тих, хто накидали її
подіям.

Блискучу автохарактеристику нашого соціалізму, його
тактики, дав один із найвизначніших його представників.
Боротьба між націями як тактика – це справді щось небажа-
не та непотрібне, бо ж усі народи ідуть до однієї мети. Навіть
під час революції тактика боротьби видавалася соціалістам
чимось дивним. Накидати комусь свою волю? Але ж їхня
правда в їхній думці – це не воля, що бореться з іншою та-
кою ж правдою, правда є спільна! І чи не є абсурдом боро-

151 Доценко О. Літопис української революції. – Львів, 1924.



 
 
 

тися за неї, коли мається «за собою справедливість, правду,
совість, цілу купу гуманітарних ідей, висновків науки, здо-
рового глузду»? Ясно, що коли пануючий народ, що прий-
шов до влади, визнає всі ці прегарні речі (а він їх визнає!),
то ніщо не стоятиме на шляху до порозуміння… Соціалісти
вірили в демократію як таку, вірили, «що нам зовсім не…
фізичною силою доведеться здобувати своє право». Та ж за-
кони розуму, а не афект, панують у світі, так логічно, так
послідовно, то згідно з її властивими засадами було б, ко-
ли б російська демократія прийшла до українців і сказала:
«Українці, ми помилялися… Тепер ми бачимо, що ваші до-
магання справедливі. Отже ми російські демократи… від-
ходимо убік і поступаємося вам правом порядкувати на ва-
шій землі».152 Так уже навчали Костомаров, Драгоманов, що
сварки між народами, це непорозуміння (винні в тому ли-
ше царі та пани), що завжди можна зговоритися на вимогах
справедливості та спільної правди, логічні висновки з якої
зобов’язують усіх. Що ж дивного, що соціалісти шукали виз-
волення не власною силою, а лише, за рецептом доктора Рас-
села – шляхом духового переродження супротивника? Що
революційні соціалісти зовсім забули революційну засаду –
права не дають, права беруть, і навернулися до філістерсько-
го очікування наданого права, очікування ласки? Реалізації
цього права очікували соціалісти від кожного представника

152 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.



 
 
 

пануючої нації, від кожного режиму, від демократії до со-
вєтської влади. Вірні нашій міщансько-соціалістичній док-
трині, пріоритету розуму та логіки над афектом, вони були
вкрай здивовані, коли представники пануючої нації не роби-
ли логічних висновків із власних доктрин, лише змінювали
ці останні, коли така консеквентність порушувала інтереси
пануючої нації. Провансалець не міг збагнути, чому в пред-
ставників пануючої нації «давня емоція брала гору над ро-
зумовими висновками та заявами». Соціалістичні манілови
сподівалися і вимагали, щоб доктрина (так, як і в них) і в
їхніх супротивників панувала над відчуттями, навіть коли б
вона йшла врозріз із «несправедливим почуттям члена па-
нуючої нації.153 Що принципи будь-якої нації випливають з
її емоції, з її волі, а не навпаки – цього прекраснодушні наші
революціонери ніяк не могли собі усвідомити, вірячи в пе-
реродження мозку своїх невблаганних ворогів.

Вони не ставили справи суперечки двох народів у пло-
щині суперечки за владу над народом і територією спірної
країни, йшлося ж тільки про втілення принципів демократії,
а хто ж краще розуміється на тому, як це зробити в Україні,
як не наші українські демократи? Це була справа доцільності
та переконання. І в цьому стосунку наше соціалістичне дріб-
не міщанство ні в чому не відрізнялося від міщанства бур-
жуазного. В прихильність до них ворожої їм нації вони по-

153 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.



 
 
 

вірили відразу, без вагань. Інтереси їхньої колишньої в’язни-
ці стали їм близькими, своїми, бо вони почувалися органіч-
ною частиною… єдиного цілого,154 а не самостійною нацією.
Вірячи, що захоплення влади над нашим краєм Росією мало
метою тільки запровадження і тріумф тих чи інших засад,
а не панування як таке, вони радо міняли свої засади (де-
мократію на радянство), переконані, що коли лишень прий-
муть засади противника, то в нього відпаде будь-який ім-
пульс прагнути захоплення влади.155 Що їх найбільше зай-
мало – це як би уникнути революції, не порушити порядок.
«Зробити революцію було б не важко, але ж чи привело б це
до нашої мети? Чи дало б лад нашому краєві?» Їхньою ме-
тою, цих соціалістів, було «провадити революцію в організо-
ваній, продуктивній формі»,156 з музикою, як казав Тичина.
Нашим соціалістам треба було такої революції, яка б «підня-
ла ще на вищий щабель революційний дух мас» і «вела б до
здійснення національних постулатів», але одночасно «не ви-
кликала братовбивчої (?) різні між російською та українсь-
кою демократіями»; революційне, але без вибухів,157 одним

154 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.

155 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.

156 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.

157 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.



 
 
 

словом кажучи милою їм мовою російської демократії, хоті-
ли робити революцію «во всю прыть тихими шагами». Єди-
не, на що вони орієнтувалися, то це «на добре, широке сер-
це російської демократії», навіть на диво (грім перемоги),
яке «зм’ягчить круте серце царату» і призведе до парламен-
таризму і до волі націй.158 Такої віри трималися революцій-
ні соціалісти. В наївній зарозумілості вважали соціалістич-
ні міщани схоластиками або бандитами тих, хто вірили ли-
ше в закон боротьби, реалістами ж були ті революціонери,
які мріяли про «зм’ягчення» серця противника… Свої до-
магання реаліст мав висувати «не як протестуючі домагання,
а як нагадування», бо «сумніву (в розм’якле серце супротив-
ника) немає місця» в ніжній душі соціалістичного міщани-
на. Великі гасла революції, «свято великих днів, сяючі очі
обивателя, все (було) для нього запорукою, що нікого не бу-
де обіжено». Вони вірили в ласку супротивника «довірчиво,
безхитросно, простодушно».159 Про яку революцію тут було
думати?

«Сяючі очі обивателя», який із своєю обивательською
простодушною психологією підходить до розв’язання світо-
вих проблем; який у момент великої історичної катастро-
фи благає, аби його «не обіжено»; який під час жорстоко-

158 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.

159 Винниченко В. Відродження нації. – С. 39, 43, 47, 90, 92, 98, 155, 192, 193,
268, 279.



 
 
 

го конфлікту двох ідей «без хитрості» мріє про непорушен-
ня узгодження з чужою ідеєю, яка несла смерть його нації,
все це варто зафіксувати. Такої суто маніловської «пошло-
сти», «обивательського туподумства», сентиментальної про-
вінційної обмеженості й ентузіазму раба заледве чи можна
знайти ще в літературі пригноблених націй. Чи не все одно,
до якої партії належать люди з такою психологією, чи не од-
наково, які гасла виписують на своїх прапорах, буржуазні чи
соціалістичні, автономні чи самостійницькі? Вони споганять
будь-які одним дотиком своєї «слизнякуватої, плебейської
душі». Вони називали себе соціалістами, демократами? Але
хіба це не плагіат із Грушевського, Драгоманова, Костомаро-
ва, Старицького? Не найщиріше, неприкрашене, боягузли-
ве дрібне міщанство, що чесноти свого рідного запічка хо-
че підняти до значення регулятора взаємин, які усталюють-
ся тільки силою – фізичною та моральною?

Ту саму психологію, що в Драгоманова, в лібералів, і в
соціал-демократів, мали й інші соціалісти; передусім ті, які
виписали на своєму стязі «борітеся – поборете», але які та-
кож вірили в «розм’якшення серця» і «переродження» моз-
ку свого супротивника, що був для них, як трудящий люд
водночас і приятелем. Голосних фраз тут також не бракува-
ло, але не було й тіні усвідомлення засадничої протилежно-
сті інтересів обох народів, ні шляхів, якими нації здобува-
ють собі місце під сонцем. Для українського соціалістичного
народництва метою політики було не визволити націю, а ли-



 
 
 

ше об’єднати людство в одну соціалістичну спілку. В такому
разі справа «трудящого люду» кожної окремої нації опуска-
лася до значення місцевої проблеми, яку розв’язувати треба
було не інакше, як «шляхом міжнародної революційно-про-
летарської взаємності». Тому метою есерів, як і метою со-
ціал-демократів, було вдаватися до «всіх засобів, щоб досяг-
ти миру» між братніми народами, щоб «спільно захищати
інтереси трудового народу». Усвідомлення, що треба силою
вибороти право нації на самовизначення, в «есерів» так само
мало, як і в їхніх соціал-демократичних братів. Вони вірять,
що цього самовизначення можна досягнути порозумінням з
«глибоко і щиро демократичним» московським урядом.

Для них самостійність – не мета, а лише етап до федерації.
Вони твердо вірять, що коли народ прийде до влади в краї-
нах, що ворогують між собою, то закон боротьби за існуван-
ня в надорганічному світі втратить свою силу, а його місце
замінить закон солідарності. І хоч, за їхнім же визнанням,
«українці від часів Кирило-Мефодіївського братства, через
Драгоманова аж до новітньої доби, марно доводили необхід-
ність децентралізації та федералізації Росії», то все ж і тепер
цю тактику не треба залишати: доводити далі… Потім дій-
шли до самостійності, але не тому, що це був категоричний
імператив будь-якої здорової нації, лише тому, що «іншого
виходу не було». Але цей вихід є лише Seitensprung, який
великодушно треба вибачити, бо хоч і через сепаратизм, то
українці завжди йдуть до своєї старої мети – до майбутньої



 
 
 

відбудови та відродження сходу Європи. Бо, що на сході Єв-
ропи мусить витворитися якась така наддержавна унія та со-
юз, це є річ певна.160

Я вже звертав увагу, що цей не прикритий опортунізм
українського провансальства виходив зі засадничої байдуж-
ності до справ організації влади в цих людей, світогляд
яких не сягав далі від залагодження місцевих справ, культу-
ри, економічного добробуту, – політики рідної дзвіниці. На
ґрунті такої політики (а такою вона була, не зважаючи на ве-
лемовні фрази про соціалізм) вірили вони, що можливе було
й порозуміння з будь-якою московською владою (з царатом,
демократією, совєтами). Ця політика «малих діл» і уникан-
ня за будь-яку ціну розриву з існуючим ладом не один раз
вироджувалася просто в звичайну філантропію. Драгоманов
радив займатися лише такими справами, які можна залаго-
дити в 1, 2, 3 каденції парламенту, соціалісти (політична пар-
тія!) найважливішим завданням під час голоду в Україні вва-
жали займатися доброчинністю, тобто шукати «таких форм
праці, якими вже тепер можна було б закласти ґрунт для
припинення того руйнівного процесу», в який кинула край
війна.

Практично ця політика зводилася до роботи з (чужим)
урядом, і то «не для політики або підкопу… влади, а для

160  Шаповал М. Революційний соціалізм в Україні. – Прага: Нова Україна,
1922. – Т. І.



 
 
 

реальної культурної та господарської праці, 161 і цю практи-
ку малих діл (що так нагадує мінімальну програму Драгома-
нова), революційна партія радить не в момент загальної ста-
білізації стосунків, лише (1922 року), в хвилину найкритич-
нішого стану більшовицької влади в Україні! Цією тактикою
вона нагадувала соціал-демократів, які вустами свого най-
визначнішого провідника, в розпал війни (1915), проголоси-
ла найважливішою і цілком актуальною метою української
політики у Великій Україні… агітацію за народну школу.162

Та сама революційна партія есерів найважливішим своїм за-
вданням у добу революції вважала «уживання всіх сил для
стримування не лише молоді, але й усього працюючого лю-
ду від непотрібних жертв і виступів», повторюючи до нудоти
прекраснодушні аргументи російського лібералізму, що да-
рував свою співпрацю царатові. «Ми не були революційною
партією (зізнається один із провідників есерів), що непохит-
но втілює у життя свої погляди, а… добрими сусідами, що
намагаються з усіма жити в злагоді: і Бога не гнівити, і чорта
не образити. Ми не були «соглашателями» (угодовцями) по
суті, але своєю м’якотілістю допомагали створенню для «со-
глашательства об’єктивних умов».163

Заледве чи можна додати щось до цієї автохарактеристи-

161  Шаповал М. Революційний соціалізм в Україні. – Прага: Нова Україна,
1922. – Т. І.

162 Укр. жизнь (стаття В. Винниченка). – 1915. – X – ХІІ.
163 Нова Україна. – Прага, 1922. – Ч. 17.



 
 
 

ки політичної нікчемності революційних філістерів! Спів-
праця з будь-якою владою, яка дала б їм змогу вирішува-
ти свої місцеві справи, здійснювати мінімальні або просто
філантропічні, чи щільні програми, того, що можна зроби-
ти й осягнути тепер, працювати на користь єдиного цілого,
а не тільки рідного краю, без братовбивчої війни – в усьому
проявилася настільки характерна для всіх українських пар-
тій байдужість до позиції влади, властива ідеологам племені
(а не нації), які обмежували свої прагнення справами суто
локальної природи.

Як під тим поглядом відрізнялися представники чужого
націоналізму, передусім російського! Наші провансальці ди-
вилися на елемент влади з точки зору тих вигод економічних
і культурних, які їм ця влада несе. Представники російсько-
го націоналізму дивилися на ці вигоди з точки зору влади,
чи вони ведуть до укріплення, чи до ослаблення чужої (вза-
галі то своєї) влади. Більшовики на будь-яке, навіть домаш-
нє питання в Україні дивилися з точки зору зміцнення їх-
ньої влади. Всі питання для них були передусім питаннями
воєнними та політичними. В наших есерів – навпаки; будь-
які питання воєнні та політичні були передусім питання хар-
чування: вони готові були визнати будь-яку владу, яка да-
ла б їм змогу займатися філантропією для трудящого люду,
як Драгоманов готовий був багато простити Олександрові
III за його «полегшення» народові. По інший бік, навпаки,
насамперед ставили питання влади, і жодні поступові аграр-



 
 
 

ні реформи для «трудящого люду», наприклад, не відвер-
нули російських революціонерів від порахунку з Олексан-
дром ІI і П. Столипіним. В цьому промовляв інстинкт членів
нації-пана, для яких будь-які економічні поступки для кла-
су чи для нації ілюзорні, поки в їхніх руках не опиниться
політична влада. В цьому усвідомленні в одних, й у відсут-
ності його в наших провансальців, і полягає різниця між
політикою та філантропією.

Про методи політичної боротьби правих партій можу тут
і не згадувати, вони принципово виключали з цих методів
революційний елемент, вважаючи його чинником винятко-
во анархістським. Менш-більше ту ж саму ідеологію опор-
тунізму, коли можна так сказати – принципового опортуніз-
му, зустрічаємо й серед галицької політичної ідеології, і то
знову ж таки всіх відтінків: від клерикалів і трудовиків – до
соціалістів будь-якого штибу.

Головними практиками опортунізму були там народовці,
теоретики (не занедбуючи й тактику) – радикали. Їхня пер-
ша й остаточна мета була «допомогти зрушити матеріально
та справді просвітити наш народ». Аж коли ця остаточна ме-
та буде досягнута, буде час подумати й про високо політич-
ні справи, а поки що просувати свою мінімальну програму –
тихо правничим способом, тобто не робити «нічого такого,
що було б протилежно… конституції».164 Так було сформу-
льовано засади галицької політики ще 1890 року, доручаю-

164 Народ. – 1892. – Ч. 78.



 
 
 

чи їх усім любителям правди та робітничого люду, і з того
часу ці засади навряд чи змінилися. Треба було спершу до-
биватися особистої та краєвої волі без національної нетер-
пимості, що є спадком варварства,165 спільно з відповідни-
ми елементами інших народів, у рамках існуючої державно-
сті, а тоді вже «само собою настане воля і для української
нації». На змаганні до матеріального добра люду та на праці
над просвітою і закінчився тодішній галицький націоналізм,
поза тим слідує шовінізм. При запровадженні демократич-
ного ладу розв’яжеться й українське питання «само собою»,
бо ж «мазурському люду зовсім не в голові русинів полоні-
зувати».166 Займатися такими речами, як національна само-
стійність, або навіть поділ краю – вважалося досить довгий
час відсутностю доброго демократичного тону. Крім того,
займатися такими справами означало б намарно витрачати
енергію народу, занедбуючи «інші, на oко дрібніші справи»
і працю навколо «нещасливого становища бідного люду».
«Взагалі такі шумні, лише національному почуванню схиб-
ляючі програми» є лише «покривкою для занедбання щоден-
ної повільної праці над здвигненням простого народу». Нам,
українцям, було «ще завчасу запалюватися такими далеки-
ми і непевної вартости справами» (як поділ Галичини, само-
стійність), «коли народ наш бідує гірко і йому цілком інші
речі дошкуляють». Ідея самостійності вже тому є фантастич-

165 Народ. – 1890. – Ч. 1, 23, 8, 19.
166 Народ. – 1891. – Ч. 1.



 
 
 

ною та нереальною, що «доля робітничого люду в такій са-
мостійній державі могла б навіть погіршитися». Крім того,
самостійницька програма «зовсім не рахується ні з силами
нашого народу, ні з політичними кордонами, що ідуть по на-
шій країні». «Самостійність політична в наш час – це діло
страшно коштовне». Для її виборення потрібно «затрати та-
кої маси сил і капіталів, що ними любесенько, в межах існу-
ючих держав, можна влаштувати людові робітничому наба-
гато корисніше життя». За облаштування цього кориснішого
життя радикалізм не вагається хвалити й царя Олександра
ІІІ за визволення з-під ярма німецької буржуазії естонців і
латишів, хоч це зроблено лише для того, щоб «потім відда-
ти їх під опіку російським урядникам»167… Утім звучать вже
нотки засадничого політичного опортунізму соціальних ра-
дикалів проти будь-якого політичного ладу, що забезпечить
їм «кавалок чорного хліба» і повільну працю над своїм «дви-
ганням»; за можливість цієї повільної праці радо зрікаються
вони голослівних програм і далеких справ.

Так формулювалося завдання галицьких політиків напри-
кінці минулого століття, але уважний читач, який уміє під-
нятися над фразеологію, побачить у тій формулі катехизм
опортуністичного галичанства: тоді – «прагнення робити все
правним способом», тепер – автономія, тоді – «ми прикроїли
свою програму спеціально до потреб Руси Галицької», тепер
– галицько-володимирська ідея й повне ігнорування само-

167 Народ. – 1891. – Ч. 1.



 
 
 

стійних змагань усієї України, тоді – відкинення самостійно-
сті як чогось занадто коштовного, тепер – заклик «рахувати-
ся з цифрами і фактами»; версія, що війна не принесла нам
нічого, крім «горя й занепаду культури, моралі й економіч-
ної руїни». Тоді – мінімальна пpoгpaмa, тепер – здійснення
«умов, необхідних до і мінімального правильного розвитку
суспільного життя», тоді – застереження проти ідеалістич-
ної політики завтрашнього дня, проти політики катастроф,
тепер засада, що «краще оминути велику програму малими
реальними здобутками, ніж іти геройськи у бій».168 Психо-
логія залишилася та ж сама.

З такими ж більш-менш принципами боротьби виступа-
ло й галицьке молодоукраїнство. Вже 1905 року воно ду-
мало здійснити свою мету «без національного ворогування
до народних мас інших націй»;169 це гасло стало догмою со-
ціалістів аж до останніх часів, коли їхня частина (з націо-
налістичним забарвленням) мусіла зійти з кону політичного
життя, а та, що залишилася (комуністична), відверто зріка-
лася власної національної політики, посунувши тезу 1905
року до політичного ренегатства.

Звісно, що будь-який політик мусить рахуватися з обста-
винами, але не має бути їхнім невільником. Самі ж галиць-
кі опортуністи писали, що «коли нам практична дорога за-
ложена, то ми повинні виробити собі певний теоретичний

168 Діло по проголошенню автономії. – 1924. – Ч. 164, 166.
169 Молода Україна. – 1905. – Ч. 1.



 
 
 

світогляд», в дусі якого треба бодай виховувати маси, поки
вони не дозріли ще активно за той ідеал виступити. Але та-
кого ідеалу – крім мінімальної програми й повільної праці
не було… Вони самі закликали своїх опонентів «показати
виразно програму по всім питанням», зауважуючи, що «хто
її не показує, той або її не має, або хитрує.170 Можна сміло
сказати, що наше провансальство національної програми не
мало, бо її не показувало, від неї відмахувалося як від чогось
нереального. Далекими ідеями захоплювалися вони, втягу-
ючи їх у свою тактику, лише тоді, як їх накидала їм мить,
аби зараз після того, коли спадали гребені масового підйому,
знову повернутися до старої тактики закулісних домовлено-
стей і до пред’явлення рахунку за «податок майна і крові»;
до тактики, що розрахована не на виховання мас, а на тор-
ги з державою, до так званого парламентського кретинізму.
Перемагала знову мінімальна програма; що ж до максималь-
ної, – то її не намагалися проводити іншими засобами, лише,
як нереальну, – забували. Коли ж намагалися часу від часу
й про неї щось згадати, тоді виявлялася безмежна безприн-
ципність ідеологів, які в одному і тому ж часописі впродовж
одного тижня вміли до тих далеких ідей зайняти діаметраль-
но-суперечне становище. Використовуючи безсмертну фра-
зу провідника хліборобів-державників, самостійність була
для них тактичним питанням, чимось таким, як абстиненція
від виборів тощо. Отже, питанням не засадничим, не власти-

170 Народ. – 1892. – Ч. 2, 78.



 
 
 

вою метою нації, а лише справою, яка може виринути нині, а
завтра зовсім зникнути з кола питань, що займають партію.
Не дивно, що при такому погляді на максимальну програму
рідко кому спадало на гадку зробити з неї об’єднуючий осе-
редок для всієї політики так званих малих діл, розглядаючи
її з точки зору не миттєвої користі, а відповідно до того, чи
вона наближає чи віддаляє націю від її мети.

Наше провансальство «ніколи не відділяло українське пи-
тання від загального плану суспільного та політичного онов-
лення Росії», тобто нації-паразита.171 В нашого провансаль-
ства не було усвідомлення, що українська національна ідея
є революційною. Воно не припускало, що для її перемоги
потрібен революційний запал. Звідси його ненависть до шо-
вінізму, афекту, пристрасті як головних чинників боротьби;
такі почуття непотрібні та шкідливі для принципового уго-
довця. Він не розумів, що національна ідея – це ідея, яка ке-
рується гаслом або/або, і звідси його ненависть до понять, що
виражаються словами експансія, панування, влада. Бо угодо-
вець бореться не за владу, а за рівність, за визволення (еко-
номічне та культурне) ціною угоди з владою. У нашого про-
вансальства не було хоч би такої непримиримості проти чу-
жої ідеї, яку плекала – в найбезнадійнішу добу, перед ца-
ратом – ППС. І в провансальців народжувався не один раз
бунт проти існуючого, але не отриманий із глибоким відчут-
тям права зайняти місце того існуючого; так, як найсміливі-

171 Укр. жизнь (стаття М. Грушевського). – 1916. – Ч. 1.



 
 
 

ші вибрики учня щодо свого вчителя ніколи не виходять із
почуття права зайняти його місце на кафедрі.

Я процитував двох крайніх ідеологів двох крайніх пар-
тій – великоукраїнської та галицької, про так звані закони
суспільного розвитку. Хто тільки механічно розумів їх, не
міг засвоїти ідеї чинного втручання в перебіг подій; історія
для них не сміла мати стрибків, якими є революція. Думки
про революцію – це було якобінство. «Такі державні думки
ішли… поруч із старою наукою про природу, наукою, яка,
навчала, що Бог творить у світі дива, а потім коли й добра-
лась до того, що побачила порядок у змісті всього на світі,
то все-таки думала про скорі зміни».172 Це все було, певна
річ, «ненауково». Науковою була лише «постепеновщина», –
найвища річ для провансальців, їхнє розуміння світу – яви-
ще стаціонарне, як поняття старої математики про число.
Поняття змінності існує в них лише як так звана еволюція,
але ніколи – як революція. Вони ніколи не поставлять го-
стро свої ідеї, завжди спершу оцінюють ситуацію, все нюха-
ють, яка ідея на їхню думку висить у повітрі або приємлива
масі народу, і за нею ідуть. За царату вони були культурни-
ками, за Керенського – демократами, за більшовизму – ко-
муністами, після фактичного розвалу Росії – самостійника-
ми, а в Галичині – незалежниками або автономістами, nach
Bedarf. Опертися на сили нації та виступити з ідеєю, яка хо-
ча б зазирала в майбутнє, але ішла врозріз із пануючою на

172 З починів укр. соц. руху. – С. 138.



 
 
 

цей момент, вони ніколи не були в силі. Боротьба з ворожою
нам ідеєю визнавалася лише тоді, коли ворог не залишав їм
жодної дороги до угоди, в іншому разі угода укладалася, але
й то не з примусу, а з «підскоком», зі захопленням, робля-
чи рекламу супротивникові, з повною вірою, що це не «пе-
редишка», а остаточне припинення боротьби, яка є «непо-
трібна та небажана»; найбільше деморалізуюча форма ком-
промісу. Накинута боротьба відбувалася в атмосфері непо-
розуміння та туманності, на яку нездужала й сама ідеологія,
що ніколи не ставила питання на вістря меча навіть у рішучі
моменти; яка будь-який конфлікт із народом, пролетаріатом
або трудящим людом чужої нації вважала за непорозуміння,
що якнайскоріше мусить і має закінчитися. Ясно, як впли-
вала така ідеологія на розвиток конфлікту і його результат,
наскрізь ворожий будь-якій ідеї боротьби.

У тому зачарованому колі блукав наш «народолюбний»
рух. Він дебатував там, де мав звертатися до мас. Він крити-
кував там, де мав публічно оскаржувати, й укладав угоду, де
мав вести безкомпромісну боротьбу. Нація не була для про-
вансальця causa sui, і тому він мусів гамувати в собі пробуд-
жений афект, навіть у момент бою. Він не міг прийняти гас-
ла ксенофобії, бо людство було однією родиною, а всі люди –
братами… Виступати різко проти чужої нації – це була зра-
да ідей пролетаріату або взагалі робітного народу, а також
інтересів гуманності… Війна – це ж була руїна тисяч «я» і
добробуту, найважливіших речей у світі для провінціала…



 
 
 

Коротко кажучи, провансальство не могло вийти з кола уго-
дових понять у своїй акції, бо саме поняття нації не було для
нього поняттям аксіомним, самодостатнім. Яка теорія, така
була й практика, яке «що», таке й «як».

Їхня політика, що визнавала лише те, що дасться осягну-
ти тепер, у цей момент, органічно не в силі була дивитися на
боротьбу за існування між націями, як на щось довготрива-
ле та природне. Діловці не бачили в війні нічого, крім руї-
ни. А ось які підсумки боротьби за визволення робить орган
українських есерів і есдеків: «Сцена відбувається при брамі
раю, де товпляться представники різних українських партій,
що боролися між собою на землі й які домагаються, щоб їх
впустити до раю. І ось що казав їм св. Петро (такий, як пови-
нен бути в уяві революційних філістерів): «За що ви різали-
ся, за ідеї? Кому ж з того користь? А хто ж ту ідею здійснив?
Добру ідею прийме найлютіший ворог, коли переконається в
її користі, а до злої не змусите людей жодним насильством…
Не сваркою, не мечем, а ділом треба переводити ідеї в жит-
тя… Ви вмерли всі за ідею, але в тім жодної нема заслуги. Це
й дурень зробить. Вмер, бо не вмів зробити нічого путнього
для ідеї. За це в рай шляху немає… Не велика річ вбити лю-
дину або самому загинути від неї; велика річ жити з людьми
по-людяному, навчити людей бути людьми. Це найвища ідея
людського життя. Навчіться на землі співати одну пісню (св.
Петро називає це «де згода в сімействі»). Переводьте свої



 
 
 

ідеї не биттям, а спільним людським життям».173

Що можна додати до такої філософії дрібного міщанина?
І чи всі ті міркування про користь від боротьби, горювання
над людьми, що згинули даремно, і віра, що добру ідею й во-
рог прийме, і бажання співати з ним спільну пісню «де зго-
да в сімействі», чи ці нотки не взяті живцем з політичного
лексикону наших буржуазних і революційних філістерів? І
це має бути підсумком кривавих літ боротьби!?

Мимоволі пригадується інша цитата, не нашого прован-
сальця, а європейця. Ось як розповідає, від імені свого ге-
роя, ірландського націоналіста, П’єр Бенуа в «Шляху велет-
нів» про психологію боротьби націоналіста: «Раптовий ви-
гук «Хай живе республіка!» обірвав важку мовчанку. Це був
Джемс Коннолі. Він підійшов до Пірса, обоє міцно обійня-
лися… Ніколи, як у цю мить, не усвідомлював я собі такого
великого контрасту між цими людьми. В одного, у Коннолі,
– тверда віра в перемогу. Його груба плебейська комплек-
ція потребує такої потіхи. Для нього зусилля завжди повин-
но мати безпосередні та реальні наслідки… Пірс навпаки –
душа аристократа та поета, може боротися, знаючи, що буде
переможений. Його царство – не від світа цього. Його зір ся-
гає далі, ніж миттєва поразка. Він бере на себе посів зерна,
плоди якого, він це знає, збиратимуть інші покоління».

Тут є два світогляди! У наших революціонерів, які, як той
мужик, бачать лише те, що можуть намацати, зачисляючи ре-

173 Нова Україна. – Прага, 1923.



 
 
 

шту до «метафізики», зусилля мусить мати реальні наслідки
– нарізку двох нових десятин, зменшення податку або урядо-
ву субвенцію; коли цього немає, вони боротьбу відкидають.
Плоди, які збиратиме не теперішнє покоління, – це фантазія,
а ідея, в ім’я якої борються за це, – нікчемна. Те «царство
не від світа цього»; це фантастична держава «милостію Бо-
жію»; це щось окультне та непотрібне». Мілорд (з того само-
го роману) промовляє до сера Р. Кезмента: «Я певний того,
Роджере (що нас переможуть)… Однак, не зважаючи ні на
що, щось вийде переможним з цієї боротьби, це щось є ду-
шею Ірландії. Вона вже завмирала, вона вже гинула… Наші
ліберали волочили її по англійських зібраннях. У безплідних
парламентарних базіканнях… втратила вона культ твердого
чину, що визволяє і відроджує».

Це «щось», та «душа» народу – це була абстракція для на-
шого селянина, який «не їсть того, чого не знає»; для яко-
го безсмертним було лише тіло. Цінністю для нього є те,
що можна помацати, мінімальне. Вічна воля, species нації,
що втілюється століттями, зусиллями кількох генерацій, що
стоїть понад добробутом і щастям одиниці та народу, над
тілом – цього не визнає демократ, ліберал, соціаліст, а пе-
редусім плебей, для якого боротьба за ідеал – порожній звук.

Немає нічого дивного, що така точка зору не давала змоги
нашому демократичному народолюбству збагнути супротив-
ника, ні його ідеології, ні методів діяльності, ні мети. Він усе
міряв своєю провінційною міркою. Позбавлений будь-якого



 
 
 

відчуття агресії, він не може собі уявити, щоб це відчуття
стало рушійною силою й в інших. Тому він вірить, що тре-
ба лише домовитися щодо головних засад, а тоді зникнуть
причини суперечки. Тому він завжди блукає, як у тумані,
в політиці опонентів, впадаючи то в одну несподіванку, то
в іншу. Визнається один матокантний провансальський «ре-
волюціонер»: «Ми, українські соціал-демократи вихолости-
ли марксизм. Ми вірили в його життєву, творчу силу», але
засвоїли з нього лише «одну його половину; об’єктивний хід
подій». «Ми прийняли з нього тільки те, що може він нам
дати незалежно від нашої волі, від наших прагнень; механіч-
ний розвиток соціальних відносин; не маючи самі жагучо-
го, одважного прагнення, знищення, в самих його основах,
в самому його ґрунті, капіталу, ми й іншим не вірили, не
розуміли їх». Соціаліст думав, що треба нам прийняти заса-
ду супротивника (совєти) і «сама собою спинилася б війна
з російською радянською владою». Твердження, що бажан-
ням Росії є панувати над нами, буржуа вважав вигадкою лю-
дей, перейнятих націоналістичною фразеологією. Що супро-
тивникові йдеться не про принцип, а лише про владу; що
він тяжіє передусім до знищення, що в боротьбі нашій па-
нує не розум, а інстинкт. Це було китайською грамотою для
наших сентиментальних провансальців174… Дикун, як казав
Спенсер, перебуває цілковито під впливом безпосереднього
враження від явищ, які закривають перед ним уявлення про

174 Винниченко В. Відродження нації. – С. 92, 94, 163.



 
 
 

майбутні приємності або неприємності. Таким був і наш ди-
кун, і тому він цілком піддався впливам чергової декларації,
обіцянки Троцького (Ліги націй), програми договору, не зва-
жаючи на подальший зв’язок явищ, на внутрішню, незалеж-
ну від заяв, логіку подій, на не заявлені, а справжні мотиви
дій. Звідси не тільки вже згадане органічне невміння збагну-
ти політику супротивника, але й вічний перехід від надій до
зневіри, політична істерія.175

Не розуміючи ворога (що було обов’язковим для самої
можливості змагання з ним), вони ще менше розуміли ма-
су, той возвеличуваний ними народ. А це ще більше уне-
можливлювало їм боротьбу. Засада, що справжнім двигуном
історії завжди є незначна меншість, яка несе масі свої ідеї
(інша річ – від чого залежить прийняття тих ідей масою) –
ця засада була цілком не прийнятна для нашого демокра-
тизму. Сентиментальний культ народу не дозволяв накидати
йому свою волю, нехтування вольового чинника не дозво-
ляло йому розвинути належним чином відпорну силу нації.
Глибшою причиною цього пересадженого народолюбства бу-
ла відсутність віри в свою правду і в свої сили. В зовнішній
боротьбі ця відсутність віри у вольовий бік людської психо-
логії призвів до пошуку порозуміння з ворожою силою, за-
мість опиратися їй; стосовно до власної нації це призвело до
постійних хитань і врахування настроїв мас; до ослаблення,
до занепаду тих функцій, без яких будь-який керуючий осе-

175 Винниченко В. Відродження нації. – С. 92, 94, 163.



 
 
 

редок нічого не вартий.
І тут знову початок дав Драгоманов. Він досить пасивно

ставиться до суперечки між москвофілами й українофілами:
«Чи розділимось і ми, – писав він, – на твердих і м’яких, ку-
ди народ наш сам схоче піти, те й буде». Він був проти ар-
хієрейського духу в партії і проти якобінства, розуміючи під
цим активне накидання своїх ідей масі. В своїй плебейській
пошані до маси він навіть радив «залишити кожному… кан-
дидатові поставити свою програму в згоді з його виборця-
ми» (sic!). Він ніколи не є певний і не бачить «нізвідки, щоб
більшість народу була тепер за нас», а без цього акція для
нього неможлива. Але навіть і деспотизм більшості зовсім
не є його ідеалом. Недовір’я до творчої ролі діяльної мен-
шості досягає в нього того ступеня, що він протестує проти
називання одного симпатичного йому часопису «Волею», бо
«Волю» можуть зрозуміти не тільки як Freiheit, а й як Wille,
а це вже – якобінство і деспотизм! Але з цією своєю наївною
наукою він, у своїм підсвідомому «я», був у розбраті; він зве
себе старим анархістом-прудонівцем, чи не єдиним на всю
Європу, де якобінські люди пішли скрізь і навіть «жалує, чо-
му не родився деспотом… був би мав більший вплив на ці-
лий ряд молодих поколінь.176

За це ще докоряв Драгоманову Франко. Драгоманов, на
його думку, «не злучив в одну органічну цілість думок спе-
цифічного російського хлопофільства… На його думку сус-

176 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – VI. – С. 190 і VII. – С. 267.



 
 
 

пільство – це власне тільки продукт робочих, у нашому краю
хлопських мас. Переважно білоручки в нього, як і в більшо-
сті російських соціологів тієї доби, ідентифікуються з екс-
плуататорами і п’явками народу… Невідрадний росіянин,
він завжди стояв на вірі в якусь містичну «волю народа» і
його вроджену інстинктову здібність до осягнення «правди»
в суспільних відносинах. Їй, народній масі, і треба було ли-
шити «будову нового ладу». Він занадто вузько розумів по-
няття суспільності, занадто низько ставив вагу та роль інтелі-
генції.177

Цей погляд Драгоманова дуже завадив формуванню
політичної психології наступних поколінь. Тим поглядом і
досі переймаються в нас всі ліві групи, як у Великій Україні,
так і в Галичині. Той погляд, що відкидає творчу роль ак-
тивної меншості (інтелігенції Франка), є й досі причиною
боягузтва наших національних верхів, невміння активно ве-
сти за собою маси; страху виступити в конкретний момент
з ідеологією, у масі непопулярною; причиною їхнього без-
надійного опортунізму, який, щоб бути з народом у момент
історичних поразок, обов’язково прагне в Каноссу… Нашій
національній меншості бракувало чеснот, потрібних будь-
якій аристократії; відваги вибирати та наказувати: наш Гри-
ць завжди ховався за пліт громадської думки і волі народу.

177 ЛНВ (стаття І. Франка про М. Драгоманова). – 1906.



 
 
 

 
Розділ VII

Плебс versus нація, утопія versus
легенда, хуторянська калокагатія

 
Коли ми хочемо охопити однією формулою всі зазначені в

попередніх розділах ознаки нашого провансальства, то нам
доведеться шукати цю формулу в його відповіді на питання
взаємин між одиницею (або їхньою сумою) і нацією з одно-
го боку, а з іншого – між різними націями. І в першому, і в
другому випадку (хоч із першого погляду здається інакше)
ставить наше провансальство партикулярне над загальним.
В обох випадках ігнорує воно вольовий чинник націоналіз-
му: не нація, а щось інше є causa sui; вольовий, рушійний
центр націоналізму лежить не в ньому самому, а поза ним;
формально ця воля обмежується (у нашого провансальства)
санкцією інтелекту, експерименту (законів суспільного жит-
тя) і спільною правдою; матеріально – будь-якими напоказ
вищими, та, в суті речей, партикулярними ідеями (нижчої
братії, голоти, класу, провінції, людства).

Ми бачили тут інстинктивну ненависть, з якою всі ідео-
логи провансальства (праві й ліві) ставилися до слів «па-
нування», «влада», «окультна сила» держави, нація «мило-
стію Божію»; до права нації визначити національну прина-
лежність своїх членів, до національного афекту, пристрасті,
до невмотивованої національної волі, що ставить себе над



 
 
 

окремими одиницями, над цим поколінням, над провінцією
тощо. В цьому ставленні провансальства було надзвичайно
примітивне розуміння національного колективу, як і колек-
тиву загалом. Для середньовічної філософії (номіналістів),
в розпалі суперечки про universalia, універсальне було ли-
ше сумою окремих, об’єднане одним і тим самим ім’ям, сло-
вом, універсальне – це було тільки збірна назва для різних
речей, і поза ними не мало ніякої реальності. Так думали і
наші провансальці про націю. Для них ідея нації (її бажан-
ня, потреби) не могли існувати як forma separata (Томаса),
зі своїми власними завданнями та цілями, не пов’язаними з
тимчасовими цілями та бажаннями одиниць. Позаяк homo
означало для них стільки, скільки omnes homines, так і народ
– не більше, як усі люди, Грицько, Петро, Семен та інші, то-
му цілі народу, які відрізнялися від прагнень грицьків і пет-
рів (їхніх свободи та щастя) або намагалися підкорити собі
ці останні, були окультизмом, а в партійній агітації – зрадою
інтересів народу. Так дійшло до ототожнення (національно-
го) гурту з механічною сумою його окремих членів; його ін-
тересів – з примітивними інтересами їхніми, а головне, до
заперечення права нації хотіти, права накидувати свою во-
лю одиницям, племенам, провінціям, поколінню. Для таких
наших націоналістів, як у Спенсера, не існувало соціально-
го censoriumy, а тому добробут агрегату, взятий окремо від
добробуту одиниці, не міг стати метою, якої треба прагнути.
Сучасна соціологія вчить, що є спеціальні роди вчинків, ду-



 
 
 

мань і почуттів одиниці, які силою себе їй накидають; що ба-
гато з цих почуттів є не «наше власне діло, а припливають на
нас ззовні», з колективу. Тому для соціолога якась думка або
почуття є загальним тому, що воно колективне (тобто має
менш або й більш зобов’язуючу силу), але для провансальця,
який визнає лиш те, що бачить, коли якесь почуття колек-
тивне – то тільки тому, що воно загальне.178 Життя, свобода,
щастя всіх є для нього колективним ідеалом, бо це – ідеал
загалу грицьків і петрів. Думка, що боротьба, експансія нації
тощо мають бути метою одиниць, бо це потрібне для ціло-
го, є для провансальця найабсурднішою річчю в світі. Лиш
теологи безпардонно касували самодостатність окремих ре-
чей, підкреслюючи першість загального, ідеї, вічного. В то-
му і був гераклітів момент філософії тих теологів, настіль-
ки ненависної соціальним епікурейцям. Провансальці мали
свою теорію: в них не окреме позначалося цілим, не вип-
ливало з нього, а навпаки, ціле було витвором окремих ре-
чей, що існували вже до того. Це був послідовний атомізм,
який призводив до анархізму, подібного до штірнерівського,
хоч він і носив маску людяності та «громадськості. Фейєрбах
проголосив дух, ідею теологічною примарою, визнаючи єди-
но реальною тілесну, сенсовну людину, але він визнавав ще
й права колективу. Штірнер, а за ним і наші провансальські
анархісти, просувають права колективу (крім своєї фразео-
логії). Єдино потрібним для них є окреме. Тільки в Штір-

178 Durkheim Е. Die Methode d. Soziologie. – Leipzig, 1908. – S. 28, 34.



 
 
 

нера це окреме є die selbstherrliche Personlichkeit, а в наших
провансальців – це пасивно терпляча, людина. Але і він, і
вони не дозволяють колективу втручатися в її права.

В цьому атомістичному розумінні нації, на перший по-
гляд, суперечив провансальський космополітизм, інтерна-
ціоналізм, який усе ж ставив якусь цілість над одиницями,
загальне над окремим. Але це – на перший і поверхневий
погляд. Бо це справді був провансальський космополітизм,
тобто він виходив із позиції не колективу, а лише тієї самої
одиниці. Пацифіст, що зустрівся в окопах з ворогом, міркує:
«Ми, особисто, не маємо нічого один проти одного, він не
більше хоче вбивати мене, як я – його». Із такого розумуван-
ня виводиться злочинність війни (в тому числі й визвольної).
Це був світогляд примітивної людини, яка не визнає за ко-
лективом інших інтересів, ніж за окремою людиною. Коли
людина ця особисто не має нічого проти іншої, отже, і на-
ція нічого не має проти іншої, бо нація – це ж ніщо інше,
як сума таких самих окремих одиниць. З цього власне під-
креслення моменту окремого й виріс наш провансальський
космополітизм, заперечення національної зверхності; вийш-
ла наука про те, що всі люди – брати, про загально людсь-
кі інтереси тощо. Тут не на одиницю накладалися певні тя-
гарі, певна ідеологія в ім’я загальної правди, а лише суто
особисту правду проектувалося в площині колективних ін-
тересів. Їхній інтернаціоналізм не був творінням вищого ко-
лективу (Pax Romana, British Empire), а лише приборканням



 
 
 

уже існуючого (національного), звільнення одиниці, юрби,
від будь-яких наказів згори, а головне – звільненням від віч-
ного закону боротьби за існування між націями… Людство,
космополітизм, інтернаціоналізм не був мужнім інтернаціо-
налізмом. Dei gratia пануючих, що зі своєї ідеї робили між-
народну, підкоряючи їй слабші. Ні, цей інтернаціоналізм був
їхнім «тихим пристановищем», де вони збігалися, мов ста-
до овець перед громовицею, разом, у юрбу: до Ліги націй,
до пацифістських товариств, так само, як до вегетаріанських
і антиалкогольних, щоб працювати в любові та братерстві,
бо не мали сили стояти самі, зробити зі себе якийсь осере-
док, навколо якого крутилося б усе інше. Так зі своєї атомі-
стичної теорії наше провансальство дійшло до занепаду ідеї
(національного) колективу, ідеї нації, що має волю над окре-
мим, до проголошення права вибору на річ племінного під-
націоналізму, або космополітичного націоналізму, до розпо-
рошення самого поняття нації.

Цей світогляд призвів до занепаду поняття нації, до зане-
паду ідеї боротьби, будь-якого розуміння для неї і почуттів,
отриманих із нею. І в одному, і в іншому випадку це було
нехтування вольовим моментом у національному чиннику,
в національному почутті. Поняття нації, особливо політич-
ної, якому іманентні поняття волі до влади та боротьби, ста-
ло неясне і непотрібне. Але все ж таки вони, безперестан-
но маючи на вустах слова «народ», його «щастя» тощо, мусі-
ли мати якесь своє розуміння цього народу? Мусіли, і ма-



 
 
 

ли, але це не було поняття нації політичної, а лише – влас-
не народу, простіше кажучи, плебсу. Плебс ще в Стародав-
ньому Римі вважався протилежним патриціям, частина нації
була позбавлена політичних прав, юрба, що жила будь-яки-
ми іншими інтересами, тільки не справами політики та вла-
ди; справами приватними, але не інтересами цілісності на-
ції. За часів феодалізму в Європі таким плебсом була буржу-
азія. Коли вона стала політичною нацією, плебсом став лише
клас пролетарський і селянський тощо. Зрікаючись зверх-
ності і власної політичної ідеї, ставлячи приватні інтереси
одиниць над окультними інтересами держави й нації, як ок-
ремого колективу, випихаючи в своїй тактиці боротьбу за
владу на друге місце, наше провансальство мусіло дійти до
ототожнення нації з плебсом. Його нація це було розрізне-
не товариство з правом сецесії його членів, вільна спілка, до
якої хто хоче вступає, а кому не вигідно – виходить; його
ідеалом були нації як добровільні товариства, пов’язані не
більше того, скільки вимагала потреба, і міцні настільки, на-
скільки їхнє існування не шкодить правам особистої свобо-
ди.179 Демократизм вони ототожнювали з мужицтвом. Але
це була особлива, їхня демократія. Як і мужицтво, вони пе-
редусім думали про рівність, але не про свободу, і тому гото-
ві були забути про момент свободи (влади), коли хтось забез-
печить їм рівність: як Драгоманов із своїм царефільством,
як Грушевський і вся наша плеяда істориків, які відкидали

179 Костомаров М. Две русских народности.



 
 
 

політичну свободу, коли вона вимагала жертв від того само-
го народу. Вони просто «покланялись народові як животво-
рящій стихії… котра мусить одвіт дати на всі наші питан-
ня про індивідуальну і общеську свободу, про індивідуаль-
не і людське щастя». Щастя одиниці, щастя всіх, свобода від
будь-яких окультних сил, що стояли над ними й охорона від
будь-яких жертв, це був ідеал нашого провансальства, ідеал
суто плебейський.

Але від прагнення до захоплення влади, від будь-якої
агресії, вони «в національних питаннях не йшли дальше
тієї границі, яка визначалася потребою самооборони, оборо-
ни своїх економічних і культурних, мінімальних» інтересів.
Особливо ненависний був їм принцип державного насиль-
ства.180 В народі, як і тодішні москалі, від яких вони взя-
ли свою науку, бачили вони щось містичне; все, що виходи-
ло з глибин народних мас, набувало в них тим самим вищу,
містерійну силу; vox populi був для них vox Dei. Вони були
експонентами маси. Їхнє поняття про народ не було понят-
тям тих, хто хочуть його кудись вести, в довірі до своєї ве-
ликої правди, яку вони носили в серці і в ім’я якої закликали
масу йти за ними до своєї мети, не спиняючись перед жертва-
ми; ні, їхнє народолюбство це була слізливо-сентиментальна
любов мирного провінціала до рідного оточення, його «бла-
годенствія і мирного житія його затишної парафії». Це не

180 Житецький П. Д. Дорошенко. Огляд укр. історіографії. – Прага, 1923. – С.
176.



 
 
 

був націоналізм нації, суто релігійна ідеологія, з волею буду-
вати, зі завойовницьким інстинктом, зі жагою панування та
влади. Це був вузько обмежений націоналізм провінції, сен-
тиментальна ідеологія, яка прагнула лише визволити особу
від будь-яких пут і забезпечити їй не закаламучене спокій-
не життя під чиїмись опікуючими крилами. Свій патріотизм
вони принизили до любові, до рідної сторононьки, до її зви-
чаїв, до регіоналізму.

Замість вкласти в поняття нації велику ідею, високу ціль,
що стояла б понад партикулярним, вони зробили собі Бога
з феноменального: обмежили об’єм поняття нації. Замість
включити в поняття нації не тільки «нині», але й «завтра»,
вони задовольнилися лиш першим; вони обмежили поняття
нації в часі. Вони були поза часом, а їхня ідея – ні ретроспек-
тивною, ні проспективною, без традицій вчора, без завдань
завтра. Взиваючи до розуму та виклинаючи відчуття, фана-
тизм, вони зробили національне почуття плитким і яловим;
обмежили його інтенсивність. Відповідно до цього присто-
сувався й увесь їхній світогляд, який знав замість легенди,
міфу – погідну й нудну утопію; замість руху – спокій, а за-
мість протесту – немічний жаль.

Суттю такого світогляду була недовіра до вибуховості, до
пристрасті. Supremus motor людської душі був розум, не во-
ля. На чинний спротив і агресію той світогляд не міг спро-
могтися. Він боявся бути жорстоким до чужих так само, як
і до своїх; боявся обом накинути свою волю, повести своїх



 
 
 

за якоюсь блискучою оманою. Коли б він вірив у ці останні,
взагалі в окультні сили, то знав би лише ідею та протест в
ім’я її, хоч би це й мало завдати болю окремому. Але для
нього це окреме було суттю, і тому коли в страшній боротьбі
за існування воно гинуло – єдине відчуття, яке опановувало
його, був тілесний біль, сум. Там, де не універсалія мала ре-
альність, а партикулярне, вічний приплив і відплив людської
енергії викликав лише песимізм і нудний біль. Наше прован-
сальство не розуміло таких фантазій, як релігії, національ-
ні місії, самодостатні національні ідеї, які знали інші наро-
ди, які будували «вічне», що утверджували тяглість своєї ко-
лективної волі хоч би ціною гибелі дочасних дібр і жертв су-
часних поколінь. Наше провансальство того не знало, і тому
сум чи туга є головними ознаками нашої вдачі та головними
формами реагування на зовнішні сили. Це реагування зупи-
нилося на першому щаблі, на відчутті болю, і не перейшло
на вищий, на спротив, на активне бажання усунути супереч-
ність між внутрішнім і зовнішнім через заперечення остан-
нього.

Наші націоналісти, згідно з тим, як відбивається їхній
світогляд і у літературі, це діти буднів, що «не викрешуть зі
себе ні вогню екстази й радости, ані кривавої скарги»… З
книжок нашої літератури «говорить чутливе серце замуче-
ного жителя» наших гір і долин. Він шукає «розради в ре-
зигнації, в безвольній надії, що чей же колись прийде всьому
кінець… Ані могучих відчувань зла, що вели б до бунту…



 
 
 

Спокій (тут є), легкий, лагідний… Добряче серце, яке не в
силі реагувати на зло». Збудити в читача, в людини, чутливе
серце до всіх, кого гнітять окови – ось головний мотив жит-
тєвої філософії провансальства.181

Це є його гуманізм, гуманізм тих, хто не вміють борони-
тися, який упродовж десятків років поширювало наше крас-
не письменство. Правдива гуманність не витягає на світло
дня лише негативний бік нещастя, його стихійний біль як
такий, вона є ще й мораллю покривдженого, афірмація того,
в ім’я чого він проголошує війну життю, наражаючи себе на
небезпеку. Але симпатія наших провансальців далека від та-
кого світогляду, вони симпатизують жертві нещастя, хоча б
пасивно; їх бентежить не ламання їхньої волі, а лише тілес-
ний біль; не те вічне, чого їй не дали здійснити, а лише те
дочасне, яке при цьому потерпало. Це симпатія старих баб,
якими б блискучими іменами в літературі вона б і не при-
кривалася. Хаос, непевність, безодня, що вабить героя – ця
симфонія – не для глухонімих провансальців.

У нас «логікою розсудили, що загалом нема безодні, нема
нічого, лиш атом, момент». І це ігнорування безодні людсь-
ких ілюзій, фантазій і примар, що дають одиниці підняти-
ся над собою і формують життя, привела провансальців до
безнадійного песимізму та суму; після моменту, атому не за-
лишилося нічого, навіть безодні, в яку вірили фантасти, за-
лишався лиш сум і жаль… Як свічадо, відбиває його в собі

181 ЛНВ. – V. – 1910.



 
 
 

вся наша література. У Лесі Українки меланхолія виклика-
лася страхом перед загибеллю вічного, перед ламанням волі
до перемоги, у багатьох інших їхній сум спричинило не ла-
мання волі, прагнення, лише їхньої одночасної об’єктивно-
сті; смерті одиниці, поразки цієї генерації, голоду, хвороби,
матеріальної руїни, партикулярного, атома, моменту, що бу-
ло для них найважливіше у світі, і з чим не поєднувався жо-
ден виклик об’єктивному, що його хотілося знищити; жодне
самоутвердження волі, яка, гинучи в одиниці, таки не під-
дається силі оточення.

Тієї афірмації волі даремно ми шукали б, бо вона існує
там, де є почуття власного права. Цього в нашого прован-
сальства не було. Роз’їдене пістряком інтелектуалізму, воно
завжди зверталося (як ми вже бачили) до доброго серця су-
противника. Політика була тут тим самим духом натхненна,
що й поезія. «Дужі! Волю прекрасну віддайте… Ситі! Зем-
лю Господню верніть… Хижі! Чулими, добрими станьте – і в
покуті гріхи замоліть»182… Така була єдина реакція прован-
сальської ідеології на об’єктивне, що не давало йому жити,
і чи не нагадує зона «народництво» винниченківщину з їх-
німи проханнями, але не погрозами; з їхніми огидливо-бла-
гальними закляттями ворогів? Чи не нагадує це весь світо-
гляд нашого національного відродження, як воно перелом-
лювалося в психології своїх провансальських провідників?
Нерозвиненість правової психології не дозволила їм відпо-

182 Олесь О. Вибір поезій. – Вид. Лаврова.



 
 
 

відати протестом на порушення їхніх прав; права нації вони
розглядали не як правові, а лише як норми моралі, які зо-
бов’язаний міг, але яких отримання не смів ніхто від нього
вимагати (як, наприклад, приписи любові до ближнього то-
що). Що ж дивного, що в таких випадках залишалося лише
благання про ласку, а в разі відмови – туга?

Дати себе звести почуттю протесту та гніву, опиратися
порушенню своєї волі, на це наш провансальський філістер
неспроможний, бо тієї волі не має. Він може лише, як стара
бабуся, оплакувати тілесний біль; єдине почуття, що в ньо-
го живе, це людське серце старої няньки, філантропічний
пафос армії порятунку, квакерів і товариства охорони тва-
рин… Хтось сказав, що з великих націй англієць любить свій
рідний край, мов жінку (за котру зобов’язаний дбати), фран-
цуз – як коханку (для якої хоче посвятити все), а німець –
як стару матір (яку має утримувати). Я б додав до цього, що
українець любить рідний край, як стару няню, яка для нього,
а не він для неї, має багато речей робити, і на груди якої міг
би він виплакати своє переповнене горем серце…

Суть провансальського світогляду – це гуманність і толе-
ранція. Для них закон життя – не боротьба, а лише солідар-
ність і взаємна любов. Для них вороги та ворожі нації – хоч і
кати, або брати в соціалізмі, брати в поступі або в людстві, в
Сході Європи», в слов’янстві, але завжди – брати. Для муж-
ньої психології ворог є ворогом. Одна з небагатьох представ-
ниць цього мужнього світогляду в нас, устами своєї героїні,



 
 
 

Маріам, на закид, що вороги «не відають, що творять», від-
повідає: «І єхидна несвідома, а всяк її розтопче, як стріне
на шляху»… Але наш провансалець забороняв чіпати скор-
піонів навколо нас, «бо й скорпіон жити в світі бажає, а чи
ж винен він тому, що їдь у хвості своїм має?»

Це не виняток! Таку ідею висловлює й Драгоманов, який
понад усе ставить «гуманізм» і наказує «з кождим… обходи-
тися справедливо та по-людськи». Це правило «не позволило
й не позволяє нам супроти наших ворогів та ворогів справед-
ливості виступати з чимсь нелюдським і несправедливим.183

Цим просякнута поезія, як уже цитованих так і не згада-
них тут авторів. Про таку ж гуманність читали ми і в Дра-
гоманова, який радив галичанам не воювати шовінізмом і
ненавистю, або в Грушевського та Винниченка, які намовля-
ли робити революцію «без проливу крові», силою внутріш-
ньої правди. Пригадайте всю філософію українофільства,
радикалізму та соціалізму, які бачили причину національ-
ної агресії чужих народів проти нас лише в панах і царях, у
несвідомості.

Засадничий гуманізм (не чіпай мене, то й я тебе не чіпати-
му) – це була найвища чеснота провансальства, або, як казав
Ніцше, «чеснота – це тихенько сидіти в багні» (Шевченкове
«сидіти нишком»). Ми не кусаємо нікого і поступаємось до-
рогою кожному, хто хоче кусати, у всьому наша думка така,

183 Драгоманов М. Дивацькі думки.



 
 
 

яку дають нам.184

Цей гуманізм був також головним законом стосовно до
свого народу. Тут єдиним клейнодом було – життя одини-
ці, єдиною реальністю – момент, єдиним щастям – сидіти на
рідній купі гною, щоб лиш не було руїни, крові та страждань.
«Бути гуманним – означає бачити в кожному людину рівну
собі», і вочевидь, жалувати її. Тому в нас жалують провока-
тора, коли він матеріально терпить і має діти та жінку. То-
му (зі жалю) прощають у нас зміну переконань, викликану
важким матеріальним становищем, але не дарують незалеж-
ну від цього, правдиву зміну реальних переконань. Протест,
обурення, прославлення та гордість із приводу смерті того,
хто впав, боронячи свою ідею, – це занадто сильні хвилю-
вання для провансальця. Він знає лише симпатію або плач.
«Вони можуть, – казав Суарес про орієнталів, – ніколи не
сміятися, але зате вони плачуть; вони вміють плакати, і не
червоніють, навіть плачучи, як правдиві плебеї».185

Такими плебеями є наші провансальці. Вони на всі події
дивляться з точки зору філантропа, що знає одну панацею
на людські нещастя: залагодження звичаїв, гомеопатичну до-
помогу, жаль, втіху, в жодному разі не пристрасть, не спіль-
не відчуття, не насильне збурення status quo, ніякі зрушен-
ня та катастрофи. Тому власне їхнє чуле серце не прийма-
ло «кривавих кошмарів» революції. Вони мріяли про «кра-

184 Ніцше Ф. Про чеснотливих.
185 Suares A. Trois hommes // Nouv. Revue Francaise. – Paris, 1913.



 
 
 

щу будучину», але не про шлях, який до неї справді веде.
Поезія зусилля залишилася їм чужою. Перед морем хаосу,
перед виглядом смерті, перед безоднею, яку раптом відсло-
нила їм завіса майбуття, почувалися вони, як дикуни, які
побачили вперше блиск і принаду вогнепальної зброї: во-
ни впали на коліна і почали відмовляти молитви, їх огортає
«сум на вигляд руїни». Їх бентежить те, що стає «з кожним
днем усе більше і більше крові». Вони нарікають на «криваві
дні, сумні, страшні» революції, бо їхнє маніловське серце
сподівалося, що вона прийде в образі «веселої весни». Вони
не приймають революції такою, якою вона є: для них вона
має бути яблунево-цвітна, звуколірна і з музикою. Їх разить
вигляд страшної картини, коли «смерть шумить косою». Їм
стає страшно від цього пекла життя. В стихії змагання та бо-
ротьби для них немає жодної краси. Вона не є для них під-
твердженням віри в силу людської природи, а лише доказ то-
го, що «людське серце до краю збідніло». Країна боротьби –
це для них «проклятий край», в якому ніколи не буде раю,
поки замість закону боротьби не завітає до нього «погідна
добросердечність і всепрощаюча любов космічно-оркестро-
вих філістерів».186

Ідеали? О, вони про них говорять щодня, але їхній ідеал
також, вочевидь, соціалізм, мусить бути музичний, бо «со-
ціалізму без музики ніякими гарматами не встановити». Зі-

186 Поліщук K. Звуколірність; Тичина П. Замість сонетів та октав. – Каліш: Ве-
селка.



 
 
 

ткнення двох сил, із яких одна має знищити іншу – в ім’я
своєї правди, це містерія, до якої вони приглядаються зі зди-
вуванням, бо не знають ні своєї правди, ні не мають волі до
її здійснення; їхній закон – це гармонія, гіпотетичне твер-
дження, настільки вигідне геніям угодовства. Найвищий на-
каз – це людяність, взаємна симпатія, улагодження звичаїв,
чеснота слабких, які не вміють стати сильними. Не маючи
ніякої думки, вони толерантні до будь-якої. Не вміють ска-
зати ні «так», ні «ні», вони симпатизують і з тими, хто погод-
жуються, і з тими, хто заперечують. Мораль сильних – роз-
вивати всі свої сили, розкошувати щастям свого – це було
недопустиме для тих, для кого заповіддю було не набування,
а гармонія, не здобуття, а симпатія та солідарність. Одиниця
цінувалася тут не за ті великі прагнення, що жили в ній, що
були вищі за її тілесне, а лише тому, що це була людина. Тут
усі люди були рівні, як і всі нації.

Відповідною до того світогляду була їхня утопія. Кладу-
чи натиск на партикулярне, не загальне – своє прив’язуван-
ня до феноменів, до світу явищ, до теперішнього, до щастя
всіх, вони це переносили й на свій ідеал, царство не зака-
ламученого та нудного спокою, без руху. Сорель казав, що
великим революційним силам, епохам і верствам, які жадіб-
ні до влади, хочуть захопити її собі шляхом революції, вла-
стиве уявлення цієї боротьби в формі міфу, легенди. В фор-
мі «останнього суду», «дня гніву» (християн), «катастро-
фи» (К. Маркса), картини зіткнення двох ворожих сил (яко-



 
 
 

му між іншим дивне визначення дав уже згаданий вислів Б.
Хмельницького), – сил, що виключають одна одну. Міф, що
захоплював прихильників нової віри, – це сподівання актив-
них верств. Сподівання верств пасивних – утопія». Міфи, –
писав Сорель, – це не опис речей, але вираження волі. Уто-
пія навпаки, – витвір розумової праці… Після спостережен-
ня фактів намагається збудувати модель нового ладу… В той
час, коли міф кличе людей готуватися до бою, щоб зруйну-
вати те, що існує, – утопія хоче спрямувати думки в напрям-
ку реформ, які можна осягнути зміною системи». Коли уто-
пія характеризує розумовий момент, коли її доводять дока-
зами; коли, в своїй природі, вона не певна, піддається сум-
нівам, то легенду характеризує безумовна певність, віра. До-
стоєвський писав про предтечу більшовизму, «біса» Верхо-
венського: «він дивиться на речі так, ніби чекав руїни світу,
і то не колись там (ознака утопій) після пророцтв, які могли
б і не здійснитися, але цілком рішуче… післязавтра вранці,
точно 25 хвилин по десятій.187

Позбавлене будь-якої віри провансальство, вочевидь, не
мало такої впевненості, і тому його образ ідеалу був не міф,
що зміцнює сили та захоплює, а тільки уявна прекраснодуш-
на утопія, що фіксує спокій. Наше провансальство не дало
жодної легенди, як дали її (не кажучи вже про християнство)
деякі національні рухи Заходу. Дав нам цей міф Шевченко,
але його або не збагнули, або картали, як Драгоманов, за те,

187 Sorel G. Reflexions la violence; Достоєвский Ф. Бесы.



 
 
 

що він «зачитувався Біблією», черпав для творення своєї на-
ціональної легенди з «мрій пророків про суд Божий». Ли-
ше плаксиві та слізливі утопії, розумові конструкції раю за-
мість легенди знало наше провансальство, раю, що мав прий-
ти не у формі Dies irae, не як день гніву, а лише – як Dеus ех
machina, як ласка, без будь-яких вольових зусиль зацікавле-
ної сторони. Недарма два типові представники нашого про-
вансальства закінчили утопіями: один – ідилічною трудовою
монархією, інший – сонячною машиною. Цей день мав прий-
ти, як радісна весна, як «Ормузд ясний молодий», як «у про-
мінні як пишная весна», у вінку з квіток з ріднесенького по-
ля. Чому і в який спосіб? На це немає відповіді. Просто «ми-
неться негодонька й доленька настане». Як минеться? Чому
минеться?188 А що ж то обходить миргородських утопістів?
Вони вірять, але й ця віра – не віра пророків у свою правду,
а сподівання нижчих духом, ще «чей же мусить зазирнути
сонце і в наше віконце».

Такими утопіями роїться також наша публіцистика, «все
мине, що гірко було – наступлять дивнії роки», тигр лежа-
тиме біля ягняти (утопія Драгоманова), одна Русь біля дру-
гої (утопія хліборобів), один народ поруч із іншим народом
(утопія радикалів, демократів і соціалістів). Утопістами є й
наші комуністи, в тому самому сенсі. Вони також чекають,
аж настануть «дивнії роки, і потече, і знову медом і молоком
свята земля». Ось як розповідає типовий з такого огляду Ва-

188 Старицький М. Щоголів.



 
 
 

лер’ян Поліщук у своєму «Адигейському співці», де нещас-
ливі адигейці билися, билися, аж із півночі «держава робіт-
нича – допомогла Адиге щиро свою республіку створить, де
праця заплелась вінком барвистих націй в одно об’єднання
– робочий люд».189 Цілком, як для Костомарова, «власний
розвій кожного зі слов’янських народів» треба було осягати
«з допомогою інших споріднених націй».190

З висоти тієї утопії вони неохоче сходять вниз, де багато
сварок, а часом і крові, де нема ні спокою, ні звуколірності,
ні музики, де так важко залагоджувати суперечності. Тому
розуміють вони собі свій ідеал не в формі тривожного й яс-
кравого міфу, а в формі сонного спокою гоголівського Мир-
городу… Це ніжно-мрійний подих зорі-волі. Лише екстре-
місти можуть захоплюватися, як Сорель, варварською філо-
софією міфу, або як Барес, змішувати в єдине «кров, насо-
лоду і смерть». Наші утопісти «долю України бачать не в тім,
щоб вибитися на волю та кров слов’янську проливать, і засі-
вати трупом поле, а лише, щоб побачити всіх слов’ян в одній
сім’ї».191 Такою фразеологією рідного запічка, настільки ча-
сто переношуваною провансальцями на громадські справи,
залюбки оздоблюють вони свої утопії. Їхнє серце передусім
«спокою просить», «любові тихої бажає».192 Вони нарікають,

189 Червоний шлях. – 1923. – Ч. І.
190 Костомаров М. Записка про панславізм // Україна. – 1924. – Ч. 12.
191 Кониський О.
192 Кониський О.



 
 
 

що хоч «козацькі й лядські сили розвіялись, мов прах», то,
на жаль, «не згибла лиш незгода, в вражді ще Рус і Лях», – і
мріють, «чи коли настане нам щасливіший час, чи з’явиться
єдність, і згода, й мир до нас»?193 Вони шукають насамперед
«блакитного спокою», «танків мрій тремтючих, ніжних, ніж-
них, у шатах білосніжних». Вони самі не знають, чого прагне
їхня роздвоєна душа, «чи спокою, чи гучного бою»?194 Але
і зі запиту, і з контексту, і для самого автора, мабуть, нема
двох відповідей на той сумнів.

Яка поезія, така й політика. Провідник нашої соціал-де-
мократії, в розпалі того гучного бою, мріє про селянську
мирну країну, викликає тугу за чистим людським, мирним
селянським життям, за ладом, без братовбивчої різні. А далі
так малює ідеал своїх товаришів (і свій власний): «Це буде
щось цілком нове, ідеально невинне, сентиментально гарне.
Всі люди будуть смирні, як ягняточка, всі житимуть у пре-
красних палацах, ходитимуть у гості один до одного».195 Та-
ким ідеалом філістера захоплюється й голова іншого улам-
ку соціалістичного міщанства, есерів. Він доручає нам той
стан, коли «буде стоять лише тиша, повна сонячного сяйва,
диханням квіток, музики без слів, віршів, краси перехрещу-
ваних у повітрі променів».196 «Німці й інші «ґвалтівники»

193 Франко І. Із днів журби.
194 Чумак В. Червоний вінок. – Одеса, 1919.
195 Винниченко В. Відродження нації. – С. 183.
196 Сріблянський М. Етюди про футуризм. – Одеса, 1924.



 
 
 

серед народів, – писав ранній Франко, – люблять краску кро-
ві і блеск сталі, а нам хліборобам що з мечем почати?» і ра-
дить «патріотичний меч перекувати на плуг, обліг будучини
орати – на серп, щоб жито жать, життя основи – на вила, чи-
стить стайню Авгієву».197

Так уявляли вони собі свій ідеал, сентиментально гарним,
із блакитним спокоєм, з тишею, з вилами і гноєм… Парти-
кулярне, не загальне, світ явищ, тіло, людина та їхня сума,
її добробут були для них усім. А що, як казав Геґель, без
спокою неможливий ніякий добробут, тому наше, буржуазне
чи соціалістичне, міщанство й мусіло дійти до ідеалу тихого
спокою. Не для нього був сорелівський міф…

Це була утопія, настільки подібна до інших, про які каза-
ла Леся Українка: «Нам ніяково в тому прийдешньому то-
варистві. Нам сумно серед того безкрайнього щастя, бо на-
ша уява страждає від довгої плетениці картин без тонів, пер-
спективи і півтонів… Це не життя, а повільне вмирання від
щастя, від безжурного, непотрібного добробуту. Нема бо-
ротьби, цієї обов’язкової умови життя, нема трагедії, що дає
глибший зміст життю».198 Той світогляд був для них чужий,
для них, хто марили про інший, з тугою зацькованого пса за
тихою криївкою, спокійною затишною домівкою. Пафос бо-
ротьби заглушався в них тихими, ніжно-звучними мелодія-
ми, що не дражнять, не підносять волю, а лише заспокоюють

197 Франко І. З вершин і з низин.
198 Леся Українка. Про утопію в белєтристиці.



 
 
 

і втихомирюють. Не зміни світу шукали вони, а лише при-
стосування до нього.

Ця утопія мала стати їхнім властивим царством, бо нехту-
ючи чинником волі, вони інакше не уявляли собі визволен-
ня, як дорогою ласки. Прихильники легенди розраховували
на свою вищість і на перемогу в конкурентній боротьбі. Наші
провансальці, відкидаючи саму ідею боротьби й риси харак-
теру до неї потрібні (заборчість, хижацтво), не сподіваючись
на себе, жадали рівноправності; права не для сильнішого, не
для здібнішого, лише для всіх. Історія, що розставляє нації
по різних щаблях, не сміє брати критерієм напруження сили
окремих народів; кожен «повинен дістати повну можливість
розвитку» (нації-пани, так, як і фелахи та парії), а «прий-
няття різкого напруження стремлінь за передумову визнан-
ня національних прав», було для них страшне.199 Замість з
утіхою, з розпачем стверджували вони: «О, горе, мамо! Во-
ля, слава та сила відмірюються мірою боротьби!», а не вели-
кого страждання, не в міру крові та сліз. Тому, разом із ін-
шими націями-паріями, воліють вони «могутність, щастя та
свободу» України відкупити… сльозами.200 Тому вони віри-
ли не у войовничий міф, а лише в утопію, історичну Неме-
зиду, яка могла прийти для слабих лише дорогою ласки без
зусиль із їхнього боку. Такий характер мають усі їхні утопії.
Вони тільки ждуть апостола правди і доброї волі. Вони лише

199 Грушевський М. // Укр. вєстнік. – 1906. – Ч. І.
200 Франко І. Мій Ізмарагд.



 
 
 

питають: «А де ж ти, зіронько ясна, сподівана бажана воля?»
В їхніх грудях лише «тихесенько щось лебедить і благає о
поміч у муці». Вони лише сподіваються, що з’явиться вона,
ця воля, що доля щаслива до неньки Вкраїни прилине, мов
ніжна мати, мов чиясь ласка… Як ласки, чекають безчинно
своєї долі лише парії-одиниці і парії між націями.201

Свій ідеал спокою та непорушності перенесли вони й в
свій ідеал краси. Вони знали лише реакцію спостерігачів
об’єктивного, не вольову. Лише любов до свого «я» (провін-
ційного), яке ніколи не переходило до ненависті або гніву
проти чужого «ти». Звідси й їхня краса була не в прагненні
до здобуття, а в тузі за ідилією, за збереженням того, що є. Не
у володінні й агресії, а лише в гармонії та спокою, в помад-
ковому doice far niente. Це був ідеал буддизму – полуднева
сієста в тропічному підсонні, коли небо, вода, земля, повіт-
ря, здається, застигли, мов у сні. Хто не впізнає в тому образі
поетичних картин нашої літератури та ідеалу наших прован-
сальських політиків? «Не Зевс, не Пан, не Голуб-дух, а лиш
сонячні кларнети»;202 «не гнів, лиш сонячні кларнети»… Та-
ким був їхній бог, прекраснодушний міщанський бог. Зевс,
який панував над світом, Пан – символ його окультної сили,
що є у вічному русі, Голуб-дух, що створив із хаосу світ, гнів,
що хоче його зруйнувати, всі ті боги занадто перейнялися
вольовим формотворчим началом, щоб заімпонувати мерт-

201 Старицький М., Капельгородський П.
202 Тичина П. Сонячні кларнети.



 
 
 

вим власникам мертвих душ українського Провансу. Їм тре-
ба було «сонячних кларнетів», тихого муркотіння кота під
грубкою, або мрійливого пафосу цвіркуна. В тому лиш ба-
чили вони красу та сенс життя. «Ми бачимо обличчя при-
роди, – казав Дарвін, – що сяє втіхою, бачимо часом надмі-
ру поживи; але ми не бачимо або забуваємо, що пташки, які
навколо настільки безжурно співають, живляться переважно
комахами або насінням, знищуючи без зупинки життя; за-
буваємо, в якій кількості хижак або інші тварини знищують
цих співаків, або їхні яйця, або їхній молодняк».203 Власне,
той, другий вигляд природи – не бачать наші сонячні клар-
нетівці. Вони бачать лише гармонію, а не боротьбу та захист,
і в тій гармонії та непорушності, а не в русі та змаганні, –
красу. Їхня краса була в «глибокій поетичній ніжності», в
«ліризмі і щирості чуття», в «безмежній доброті», в «любові
до світу і людини», в ліричному онанізмі. «Тієї краси шукали
вони обличчя, – як казав Шопенгавер, – у світі vom Wollen
losgerissen, в тій стороні життя, що була die erfreulichste und
die allein unschuldige». Цю красу назвав Геґель еіnе Schonheit
der Nervenscrwache, в якій гине все, штивне й опірне і де
з’являється тільки душа, що відчуває; але душа, в якій мож-
на розпізнати смерть вільного самодостатнього духу. 204

Краса вічного руху, поезія здобувача, твердих м’язів і
твердої волі мало імпонувала тим, хто знали лише красу гу-

203 Lange F. A. Geschichte des Materialismus. – В. II.
204 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig; Hegel W. G. Vorlesungen. – Berlin, 1842.



 
 
 

манності, схилених у журбі чіл на долю марних нарікань.
Діяльність і рух – це було для Геґеля вищим ідеалом життя,
а для наших філософів – спокій і щастя в спокої. Непоруш-
ність, тиха погідність, стояча вода.

Це, мабуть, про них сказав Ніцше: «Ваше безжурне спо-
глядання хочете назвати ви контемпляцією»;205 все, – чого
можна торкнутися боязкими очима, вам хочеться охрестити
гарним – садок вишневий, верби, застигле сонце – скам’яні-
лий рух… На бік, натомість, відкидається з естетики все, чо-
го не може торкнутися провансальський філософ, який виз-
нає лише світ феноменів, а не те ірраціональне, вічно рух-
ливе, що дає їм життя. Тому й їхня краса не знає драма-
тизму, бо не може його бути там, де ідеалом є непорушний
спокій, ні того, що зветься німецькою das Erhabene, фран-
цузькою le sublime, а українською – величним. Суть понят-
тя величного для Геґеля – це звертатися проти всього вті-
леного. Як же ж міг мати таке почуття наш провансалець,
богом якого було власне партикулярне, для якого було віч-
ним лиш тіло? Так само й драматизм, його істотою є кон-
флікт, конфлікт індивідуальної волі з об’єктивним, але наш
провансалець не знав волі і не любив конфліктів. Для нього
драматизм вичерпувався часом навіть безневинним болем,
як щось Widerfahrendes, щось, що «лучається», те, що «при-
трапилося» – трагізм хробака, розчавленого чоботом пере-
хожого. Далеко завів би нас такий хід думок, у царину нашої

205 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra.



 
 
 

музичної творчості, але цікаво, що найбільша опера нашого
найбільшого композитора («Тарас Бульба» Лисенка), це та-
кож швидше опера lіrіса, ніж опера heroica. В ній даремно
будемо намагатися знайти щось сильне, могутнє, широке, як
тодішня епоха, як тодішні сталеві характери». Все в ній ме-
лодраматичне.206

Тому так важко нашій провансальській літературі висту-
пити за межі натуралізму. Підпорядковуючи себе всіляким
законам і санкціям, не сміло боязке провансальське «я» на-
кинути свою волю матерії. Експресіонізм і романтизм, ви-
щі форми взаємин між творцем і матерією в нас майже не
відомі. Ставлення наших творців до зовнішнього світу, до
матерії, переважно пасивне, майже фотографічне: pendant
до примітивної форми об’єктивності волі в провансальській
політиці, захисту, а не нападу, утвердження партикулярного
(матеріального), а не загального (ідейного), гармонії (стагна-
ції), а не здобування (руху). Так, як у політиці вони бачили
зміст, окремі феномени, а не їхню незмінну суть, бачили во-
ни в літературній творчості поняття, і висловлювали їх, а не
приховану суть речі. Звідси й їхнє замилування натураліз-
мом, плебейською подачею всього, мов на лопаті, або, як у
нас кажуть, ясність і прозорість їхнього стилю. Не пророку-
вання та відгадування речей (що вимагає інтуїції та вольово-
го зусилля), лише їхній опис (можливо, детальний), пасивне
віддавання себе враженням, що йдуть ззовні, а не майстру-

206 Червоний шлях. – 1924. – Кн. 11–12.



 
 
 

вання їх. Наш провансальський поет не навіює речей, а лише
називає їх на ім’я, мов сільська красуня, що тикає в них пуч-
кою. Не інстинктивне прагнення вжитися в речі, а лише їх-
нє суто інтелектуальне споглядання. Звідси й стиль прован-
сальця, взагалі те, про що писав, мусить «мати голову та но-
ги», над «і» мусять стояти всі крапки, виклад має бути дов-
гий. А головне – все мусить бути зрозуміле. Замазані силу-
ети й тіні Рембрандта, свавільне трактування матерії, її без-
жалісне уярмлення, стелення вільної дороги нестримному
творчому людському «я», все це в нас футуризм, не літера-
тура. Про все треба говорити з ясністю вульгаризатора і точ-
ністю фотографа. Суть – віддання не людського «я», що пе-
реборює всі загородження, лише речей, які можна «видіти»,
в їхньому спокої, не порушені занадто голосним криком, із
незмінними, природою встановленими межами між ними, з
точно розставленими розділовими знаками, з приписаними
паузами, з точно означеними правилами милозвучності.

Весь цей світогляд носив печать неймовірної обмеже-
ності. Воля тут виявлялася, але зв’язано. Провансальський
афект обмежувався примітивним відчуттям болю або втіхи,
ніколи не розширяючись до відчуття протесту, агресії. Про-
вансальська фантазія обмежувалася стаціонарним «нині»
або стаціонарним «завтра», ганяючись, як у теперішньому,
так і в майбутньому, за ідилією, за гармонією між явищами,
але не за чимось, що рвалося б геть, тяжіло над ними. Ідеал
був спокійний і тиша цвинтаря, не прагнення, що живе да-



 
 
 

лекою мрією та виривається з пут сьогодення.
Коли захочемо шукати матеріальної основи цього світо-

гляду, мусимо характеризувати його, як світогляд провінцій-
ний, парафіяльний, світогляд рідного заґумінку, а ще стислі-
ше – плебейський світогляд. Непереможний потяг до чутли-
вості й оскарження, нічого, щоб дратувало нерви, доводило
їх до екстазу, намордник на будь-який великий вияв енергії,
жодних дисонансів, що це, якщо не риси провінційної вдачі?

Це особливо кидається у вічі, коли ми схочемо зосере-
дитися ближче над змістом нашої провансальської калока-
гатії. Сократ бачив зміст життя в участі в усьому доброму і
гарному, що він і називав вищезгаданим грецьким словом.
Як розуміло це слово і його зміст наше провансальство? Їх-
ній калокагатос, їхній добрий чоловік був, як казав Ніцше,
євнухом, der entmannte Mensch. Їм йшлося лише про «гу-
манізацію», про чесноту плебеїв, які самі не вміють пану-
вати і не терплять цього інстинкту в нікому. В них не бу-
ло двох бігунів – «спотужнення життя» і «схирлявіння жит-
тя» (Verstarkung des Lebens і Verdunnung des Lebers), міри-
лом висоти душі було в них її розніження, співчуття, філан-
тропія зі симпатії до нижчого, слабшого, часом нікчемнішо-
го, толеранція (нездібність до так або ні) й об’єктивність (від-
сутність віри в свою ідею і бажання її здійснити). Добрим
було все, що розслаблює, осуджує будь-які сильні афекти,
як гордість і гнів є форма самоутвердження декадентства. 207

207 Nietzsche F. Wille zur Macht. – 32, 78.



 
 
 

Добрим був той, хто вмів гасити в собі найсильніші вогні
в сльозах співчуття, хто мав незбориму відразу до всього
означеного, яскравого, оформленого, а натомість кого тяг-
нуло до всього слизнякуватого, розпливчастого в поглядах,
які дозволяли б ніколи не в’язатися ні з цією, ні з другою
ідеєю, які дозволяли б уникнути залежному від усіх провін-
ціалові двох неприємних речей: вибору та наказування. До-
брим був той, хто осуджував, але не гостро; хто сперечався,
але спокійно; хто уникав чорних і білих екстрем, тримаю-
чись сірого; хто оглядав будь-яку річ одночасно з трьох бо-
ків, аби не припуститися помилки однобічності, хто замість
або/або знав лише ambo. Ось як це звучить в автентичній ін-
терпретації: провансальським калокагатосом є той, хто має
надзвичайний хист не ставити запитання різко, обламувати
гострі ріжки, доводити до згоди та порозуміння. Для них це
не був опортунізм, «а вищий ступінь культури, що завжди
опирається на признанні чужого права, на широкій терпи-
мості до чужої думки і шукає прийнятного для обох боків
виходу в конфліктах».208 Ось ідеал провансальської калока-
гатії.

Читаючи це, виникає враження, що наївся трави… В листі
до одного зі своїх «любезних земляків» писав колись Квітка:
«Утніть ще! Потіште душу, мов топленого масличка злий-
те на неї». Тим «топленим масличком» провінційного пала-

208 Єфремов С. Перед судом власної совісти: Громадська і політична робота В.
Антоновича. – Київ, 1923.



 
 
 

маря і тхне від нашої калокагатії, в якому тоне все сильне,
міцне, живе та відважне. Тим «масличком» заносить і від
солодких зітхань кирилівських мефодіївців, і трудових мо-
нархістів, і від гуманності Драгоманова, і від ніжної любові
соціалістів до народу, і від імпотентної сентиментальної лю-
бові радикалів до людства, пролетаріату чи люду, від ідеоло-
гії всієї їхньої літератури, розчуленої власною нікчемністю.
Маніловщиною була вся їхня калокагатія. Про Манілова пи-
сав Гоголь: «Риси його обличчя не були позбавлені приєм-
ності, але до цієї приємності, здавалося, занадто було додано
цукру. Він усміхався зальотно, був блондином із голубими
очима. В першу хвилину розмови з ним не можете не сказа-
ти: «Що за приємний і добрий чоловік!» В наступну хвилину
нічого не скажеш, а в третю промовиш: «Чорт зна що таке!»
– і підеш геть. Коли ж не підеш, відчуєш смертельну нуду.
Від нього не дочекаєшся жодного живого, або хоч би навіть
зухвалого слова, яке можна почути майже від кожного, коли
торкнешся теми, що його живо зачіпає. У будь-кого є своя
дражлива точка… у будь-кого є своє, але в Манілова – нічо-
го не було».

Нічого, крім нудного сентименталізму не крилося в нашій
калокагатії, з якої виключили все чоловіче та сильне. Це бу-
ла ідеологія верстви, провінції, племені, слабких, хто хочуть
свій закон слабких накинути такому іншому, такому гарно-
му і такому відмінному життю! Всіма своїми симпатіями та
нахилами не були вони ідеологами активної меншості, яка,



 
 
 

політично свідома, веде за собою клас або націю. Вони бу-
ли ідеологами пасивної юрби, числа, яке ведеться. «Бо, – як
казав француз Дегерм, – суцільна функція числа є не дія-
ти, наказувати, керувати, лише санкціонувати та піддавати
думки.209 Меншість, аристократія (самозванська або делего-
вана) – керує, велике число – керується. Перша – вираження
вічної напруги енергії, передбачення, далекосяжного, твор-
чого, ідеального, загального; друге – спокою, короткозоро-
сті, необачності, матеріального, партикулярного. Перша ла-
має всі кордони, просякнуті егоїзмом одиниці, числа, гео-
графічного розташування, часу. Друге – утісняє їх, освячує,
а коли виходить часом із нормальної для себе непорушності,
то знову тимчасово, не для того, щоб постійно керувати, а
лише для того, щоб висловити думку, і знову назад увійти в
свої береги. Таку функцію фелахів, плебеїв, за яких діють їх-
ня метрополія, патриції, з усіма властивими тій функції чес-
нотами та ознаками, якраз засвоїло собі наше провансаль-
ство. Зречення інстинкту боротьби, влади, панування, будь-
якого афекту, хижацьких інстинктів, – все це були психоло-
гічні ознаки числа, племені, а не політичної нації.

Відповідно до того склалася й їхня ідея рідного краю. Це
не було поняття англійської Empire, яка панує над морями,
і не Німеччини, що має бути над усім (uеber alles), – вираз-
не підкреслення моменту переваги загального над партику-
лярним, навіть не польської чи російської культури, поняття

209 Deherm G. Le nombre et l’Opinion publique.



 
 
 

явно експансивного, що виходить за природні береги. Наш
провансальський рідний край – це було щось інше. Це бу-
ла німецька Heimat, де gibts ein Wiedersehen вірного Ганса
з опікуючою його Ґретхен; це був англійський sweet home,
пов’язаний не зі згадками про панування над морями, лише
якесь Тіпперері, де є sweetest girl, I know, найсолодша дівчи-
на, яку я знаю. Це було те, що росіяни звуть «родные места»,
поляки – «wioska ojczysna», чехи – «домув муй», а україн-
ці, власне, «рідним краєм», де «все обильем дышет», де «в
вишневых рощах тонут хутора», де «ветерок степной ковыль
колышет», «про старину поет слепой Грицько». Був це со-
лодкий Прованс Містраля, «благословенна Малоросія», до
якої тягнуло (особливо на чужині) серце чутливого україн-
ця, його «пробуджену ніжність» (Винниченко). Але не його
політичну волю, пов’язану з іншим колективним поняттям,
яке німці називали не Heimat, a Vaterland, а українці «общим
отечеством», «цілою Росією», або «Сходом Європи». Не їх-
ній рідний край, а той інший колектив був цілісністю, а во-
ни – його частиною. Синонімом того рідного краю для них
самих були провінція, область; його справи – місцеві спра-
ви, його мешканці – одна з галузок, з племен однієї нації;
ідея, що мимо самостійницької фразеології, все повторяєть-
ся від Костомарова, через Драгоманова, Грушевського та со-
ціалістів до Липинського. Їхній патріот – це не націоналіст,
а автохтон, «любитель домашних забот і мірной жізні, при-
вязаний к своєму уголку» (Куліш). Не воїн, а господар, що



 
 
 

«ганяє в українські та закордонні ярмарки рогату худобу і
коней» (Куліш), ідеалом якого було, як того каштеляна пе-
ремиського на сеймі 1646 року, «бути черепахою, сидіти ти-
хо і голови не виставляти» (Куліш).210

Їхні патріоти не ненавиділи нікого, вони навіть коли бу-
ли соціалістами, «просто любили себе, просто без свідомо-
сті почували ніжність» до себе подібних і до свого оточен-
ня. Їхній патріот був розчулений «обиватель», який боявся
своєї ніжності, бо ця ніжність і любов до того, що дало йому
життя, вважалася і смішною, і некорисною, і шкідливою, і
небезпечною (в очах інших), тому він її трошки соромився, і
не був певний свого права на неї.211 Це ніжне прекраснодуш-
не ставлення до своєї батьківщини було основою ще драго-
манівського патріотизму, і його народництва. «Я вважав по-
трібним, – писав він, – защепити (і) в Галичині той російсь-
ко-український народницький рух, – тільки з боку його га-
рячої любові до простого люду, – а не з боку його (політич-
них. – Д. Д.) ідей, замість котрих я вважав більш відповід-
ним ідеї європейського радикально-поступового руху».

Таким був цей патріотизм, як і це народництво, – не агре-
сивний, однобокий, що обмежувався лише любов’ю до сво-
го, але не ненавистю до агресивного чужого. Примітивний
патріотизм, що знає лиш відірваний від волі, найбезневин-
ніший бік прояву цього почуття; який ще не піднявся по-

210 Куліш П. Отпаденіє Малоросіи. – Т. І. – С. 31; Т. II. – С. 76, 123.
211 Винниченко В. Відродження нації.



 
 
 

над чистим утвердженням волі до життя, і що нічого не знає
про вимушеність «заперечення тієї самої волі в інших оди-
ницях» (Шопенгавер); патріотизм, що поки що є лише по-
чуттям, а не свідомою колективною ідеєю.212 Це була любов
до рідної стріхи, до всього «наського», до «земляків», нехіть
до всього, що може їх вирвати зі стану провінційного «бла-
годенствія», що знає якусь силу більшу, за їхнє щастя в рід-
ному запічку, більше за їхні добробут, нехіть до держави,
нації, як примусового зв’язку, до війни, боротьби, що пору-
шує його рожевосяйну гармонію, нехіть до всього відважно-
го (він назвав його брутальним), ідеалістичного (він назвав
його фантомами)…

Коли йому тісно було в цьому зачарованому колі провін-
ційності, він ставав перевертнем, приліплюючись цілком до
нації (вочевидь, чужої), і тоді й рідний край тієї чужої на-
ції ставав його рідним краєм. Або затуляв порожнечу па-
рою вульгаризованих ідейок, нібито універсальних – люд-
ство, поступ, пролетаріат, але які випливали з тієї ж туги
до помадкового спокою, до перекидання на когось іншого
функції нації, функцій керування, влади, які були йому чужі
та непотрібні. Якщо має рацію Масарик, що «малий народ
тільки той, в якого малі думки», то, судячи з думок нашого
провансальства, ми були, в очах провансальця, малим наро-
дом, або попросту плем’ям.

Провінціалізм, світогляд провінційних верств, ще не втяг-
212 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig.



 
 
 

нутих у вир широкого національного політичного життя, був
якраз матеріальною основою їхньої ідеології. Це була ідеоло-
гія соціалістів і демократів, що вийшли з ідеалістичного ото-
чення «панотців» наддніпрянських або галицьких «єґомось-
ців», зі затишних хуторів «крепких» хліборобів, або з роз-
валених замків шляхти, що вже хилилася до занепаду, з ото-
чення, перейнятого чутливістю старосвітською, трохи від-
давна вкоріненою лояльністю, забарвленою російсько-драго-
манівським народолюбством і поступовістю, позбавленою її
агресивного вістря, а головне – звичкою дивитися на весь
світ з точки зору числа, плебсу, провінції, рідного Провансу
як частини якоїсь вищої цілісності. Їхня ідеологія, як казав
Франко Драгоманову, була «наївним міркуванням мужика,
що не бачив світа і не потребував піднестися думками до
зрозуміння вищої суспільної організації, понад світ громади
або повіту».213

Ставлення інтересів одиниці, числа, провінції, класу по-
над інтереси вищого національного колективу, держави, за-
саднича компромісність, теорія мінімальної програми, при-
стосування до обставин і народу, ідеологічна хиткість, від-
сутність фанатизму та віри, страх накинути свою волю, свою
ідеологію,  – масі, супротивникові, одиниці, ворожій нації;
страх поставити справу на вістря меча, боягузлива мімікрія,
що хотіла провести свій націоналізм під модним плащем
якоїсь загальноприйнятої ідеї – людства, поступу, децен-

213 Франко І. Про Драгоманова. – ЛНВ, 1906.



 
 
 

тралізації, прав людини, пролетаріату тощо, наголос на ма-
теріальний добробут, прекраснодушний добробут, прекрас-
нодушний утопізм – все це були риси боягузливого провін-
ціалізму, не здатного ні до віри глибокої, ні до її захисту,
слизнякувата ідеологія, яка мусіла викликати відразу у здо-
ровій людині.

Цей світогляд довів нашу громадську думку до повної
прострації, яка тим страшніша, що рідко хто її спостерігає.
Одна з небагатьох, що знищувала в нас цей кволий світо-
гляд (і тому залишилася такою незрозумілою), Леся Україн-
ка, ставила справу ставлення суб’єкта до об’єктивного про-
сто, відважно та сильно. Оточення, це був для неї світ бо-
ротьби, боротьба вогню з іншими, пожертими тим вогнем,
елементами. «Коли я крицею зроблюсь на цьому вогні, – пи-
сала вона, – скажіть тоді – нова людина народилась! Коли ж
зломлюсь, не плачте по мені: пожалуйте, чому раніше не зло-
милась»! Це було ніцшеанське «що падає, те треба штовхну-
ти»! Все негідне та нездатне до життя мало щезнути з нього,
коли своєю духовною силою не могло довести свого права на
нього.

Якою ж інакшою була філософія провансальства! Всією
своєю симпатією було воно з тими, хто «заломлювалися», з
підбитими, з нікчемними через свою терплячість, чи терпе-
ливими через свою нікчемність. Законом, етикою світу мав
для них стати закон слабких – тілом і духом. Не набути твер-
дості криці мали вони, лише це, що було крицеве у світі, роз-



 
 
 

плавити в своїй слізній розчуленості, відібрати йому право
на життя, право приписувати закони оточенню.

Це була мораль усіх розтоптаних не лиш фізично, але й,
що найважливіше, духовно, які вже не були здібні на про-
тест. Панування механічного поступу, нищення суверенно-
сті, що наказує, заперечення держави, дискредитація ідей,
що стоять над ідеалом плебейського «благоденствія», подо-
лання хижацьких інстинктів, бажання підняти вегетаріансь-
ку етику безсилих до значення регулятора суспільного жит-
тя та взаємин між націями, – такою була програма нашого
імпотентного провансальства.

Воно не мало відваги визнати суворий закон життя, закон
боротьби – «і нині, і прісно, і во віки століть», визнати прав-
ду конкуренції, боротьби та панування дужчого. Не визна-
вали вони безмежності життєвого інстинкту, волі до розши-
рення – їх вони таврували зневажливою назвою насильства і
фанатизму. Тому поширювали вони етику, яка не перейняла
тверду virtu сильних рас, лиш прагнула зробити її нешкідли-
вою для мирного народу гречкосіїв. «Милосердя до всього
живого», до хирлявого та миршавого, такою була суть їхньо-
го світогляду. Ті, хто не вміють спромогтися на якесь силь-
не почуття, вони, ці роздвоєні душі, проклинали будь-який
відруховий протест, поставили на його місце «любов (навіть)
до скорпіона» і шукання якогось симбіозу з ним.

Природа турбується, щоб усе меншовартісне загинуло,
а все здібне залишилося. Вони воліли б перекинути дого-



 
 
 

ри дриґом закони природи. Всі чесноти здібних, якими ті
утримувалися при житті, проголосили вони пороками. Всі
нікчемні ознаки слабких – чеснотами, що претендували на
універсальність. Чеснотою стало «значити в них те, що чи-
нить скромним і лагідним; нею перемінили вони вовка в пса,
а чоловіка в найліпшого домашнього звіря – чоловіка». 214

Охорона меншовартісного – ось до чого вела їхня мораль.
 

Розділ VIII
Дегенерація провансальства

 
Нічого не було дивного, що, розвиваючи послідовно цей

свій світогляд, наше провансальство логічно дійшло до запе-
речення самого інстинкту життя, до заперечення не лише йо-
го агресивного боку, а й усіх ознак людської вдачі, які забез-
печують перемогу в життєвій боротьбі. Заперечуючи ґвал-
тівників, вони дійшли до заперечення насильства як такого,
як чинника шкідливого, на їхню думку, для життя та його
розвитку. Заперечуючи агресію, вони дійшли до заперечен-
ня та захисту. Володар думок ряду поколінь у Галичині, І.
Франко, ось які бажання засилає тому, кого виряджає в жор-
стокий бій життя: він бажає йому «душевного спокою, то-
го м’якого, ніжного, щирого спокою»… Щоб запала йому в
душу «хоч крапля доброти, лагідності, толеранції» до «від-
мінних поглядів і вірувань»… Бажає позбутися жорстоко-

214 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra.



 
 
 

сті, недовіри, ненависті, і застерігає його від засвоєння дог-
матів ненависті та (класової) боротьби. Він радить озброїти-
ся наукою щиро людського соціалізму, без злоби, «оперто-
го на етичному, широко гуманнім вихованні народних мас,
на поступі й загальнім розповсюдженні освіти, науки, кри-
тики… і людської та національної свободи». 215

Замість боротьби – виховання; замість догмату віри – роз-
слаблюючий критицизм; замість моралі сильних – етика ла-
гідних; замість твердості – м’якість; замість нації – людство;
замість накидання своєї правди – толеранція до ворожої…
В цьому «вірую» провансальської Галичини, яке є тотожне
pendant до щойно вищезгаданого «вірую» наддніпрянського
провансальства, є катехизм цього дивовижного світогляду.
Плебейсько-простацька філософія вихолощеного, «загалю-
каного, виколієного, опльованого, і не свідомого того, коке-
туючого своєю імпотенцією і прекраснодушієм українофіль-
ства, яке не тільки що не шанує вічного, зачіпного і сильного
інстинкту життя, але ще й звеличує ідеал волевої кастрації».
(Пізніше І. Франко вступив на зовсім інший шлях, гостро
критикуючи М. Драгоманова, геніально передбачаючи, що
соціалізм веде до тиранії і рабства, нарешті дав нам геніаль-
ного свого «Мойсея».)

Це була, повторюю, програма провансальства. Воно ж по
обидва боки лінії кордону уникало тих оман та ілюзій, що

215 Франко І. Мій Ізмарагд, Із днів журби, Мамо природо, Зів’яле листя, Каме-
нярі.



 
 
 

підіймали species над «я» та його вигодами, що прокламува-
ли єдиним змістом життя rastloses Streben, вічне намагання
до розширення обсягу влади своєї волі, яким жили Пісарро
і Колумб і тисячі інших, котрим людство завдячує так бага-
то. Ці прагнення – це для провансальства «дивні вогні»; це
– «водження за ніс», метафізичні радощі.216 Велике горіння
великих душ за віддалені ідеали – це для нього передусім
фантоми, гідні осуду, бо за них «горіли стоси, скрипіли ко-
леса тортур» і «мільйони, мільйони серць безмежно шарпа-
ла розпука»; бо ж «людське життя то найвищий клейнод», а
не ті фантоми, задля яких переступалося через нього… Ко-
ли б хтось із такою філософією життя був сучасником Васко
да Ґами, то був би напевно – з ідеалізмом Санчо Панса, –
прокляв його виправу, бо поїхав він до неї з 165 людьми, а
повернувся лише з 55…

Ці всі підприємства відкидає він, бо ця дорога не «веде до
серця до щирої любові». Інстинкт боротьби треба передусім
зруйнувати, бо він є тією химерою, що загороджує шлях ве-
ликим цілям людства, гармонії та порозуміння. Ці прагнен-
ня, боротьба, підкорення природи і нижчих рас – все це ме-
тушня, і до неї наші провансальці приглядалися байдуже: «І
мечуться вони, мов лист сухий в осіннім вітрі – ріжуть і мор-
дують одні других… І риються в землі, до неба рвуться. Пли-
вуть по морю – в небі чи за морем шукають раю, щастя, су-

216 Франко І. Мій Ізмарагд, Із днів журби, Мамо природо, Зів’яле листя, Каме-
нярі.



 
 
 

покою, шукають того, що лиш в серці своїм, в любві взаїм-
ній можуть ізнайти»… Забуваючи, що чуття, велика любов
– ось джерело життя.217

Страшне своєю убогістю credo українського буддизму!
Читаючи його, доходиш до висновку, що вся історія не має
жодного сенсу! Великі політичні споруди минулого, які й до-
сі люди розкопують, видобуваючи рештки їх з-під землі на
поверхню, всі зусилля народів, яким завдячує людство по-
чуття героїзму, честі, краси, величі, – це безглузда різня. Все
нонсенс, крім тихого спокою життя, що вбиває сам його ін-
стинкт. Тут ми доходимо до вершини провансальського буд-
дизму, і водночас до його цілковитого і повного нерозумін-
ня душі людини: він припускає, що в своєму вічному гоні до
підкорення природи, землі і людей на ній, до небезпек і бо-
ротьби, людина шукає спокою! Провансалець, який тужить
за вилами та гноєм, за мирною селянською країною, навіть
не підозріває, що людина вищих рас не шукає спокою, а тікає
від нього, його не потребує і ним нехтує. Ця психологія лю-
дини залишилася книгою за сімома печатями для ідеологів
відірваної від світа провінції.

Тому й для них це прагнення, цей інстинкт життя, є не
розкішшю творця, що майструє й мне матерію після свого
вподобання, а лише прокляттям, або собачим обов’язком,
великим ярмом. Їхні поняття про творця – це не поняття ге-

217 Франко І. Мій Ізмарагд, Із днів журби, Мамо природо, Зів’яле листя, Каме-
нярі.



 
 
 

роя, Прометея, що викрадає вогонь, або майстра Гайнріха
у Гавптмана. Творець для них – наймит, бо виконує чужу
немилу роботу, бо не в ній є його щастя, а в спокої. Їхній тво-
рець – це «каменяр», а праця «давить всіх», немов «страш-
ний якийсь тягар». Вони самі кажуть про себе, що «не герої
ми і не богатирі». Ні, «ми невільники», хоч добровільно взя-
ли на себе пута. Той внутрішній голос, що жене творця до
чину, який «про все заставля забувати», той вогонь, що пече
в його всередині, провансалець відчуває як наказ наглядача
з канчуком у руці. Він дивиться на невпинну без видимих
наслідків працю, а на творчість – як на прокляття, як на за-
суд, на кару.218

Провансальцям ніколи не стала доступною чоловіча філо-
софія західних рас. Примітивний утилітаризм був їхнім дог-
матом (коли вони мали хоч якийсь). Усе, що стояло над без-
смертним тілом, над вульгарним матеріалізмом, – все було
від лукавого. Вічний ідеал, постала фантазія, що постійно
жене до зростання, не зупиняючись ні на мить, топчучи но-
гами дочасне, що стоїть на шляху – це була дика та незрозу-
міла їм річ. Для них проклятий цей безцільний круговорот.
«Душе безсмертна! – бідкаються вони, – жить віковічно їй!
Жорстока думка, дика фантазія, Лойоли гідна й Торквема-
ди!».219 На нерви будь-якій сильній індивідуальності мусіла

218 Франко І. Мій Ізмарагд, Із днів журби, Мамо природо, Зів’яле листя, Каме-
нярі.

219 Франко І. Мій Ізмарагд, Із днів журби, Мамо природо, Зів’яле листя, Каме-



 
 
 

падати ця травоїдна поступовість, і, мабуть, в одну зі своїх
митей просвітлення, огорнений жахом перед цим буддійсь-
ким світоглядом, гукав Куліш: «Тупі скопці, казителі приро-
ди, серед скарбів землі голота гола! Хіба ж не лучші для вас
князь Бісмарк і Лойола?»220

Бекон Верулямський казав, що «чернь (vulgus) зустрічає
примітивні чесноти похвалою, пересічні – подивом, але для
найвищих – не має найменшого зрозуміння». Не мала для
них розуміння і наша народолюбна і демократична голота.
Серед українського суспільства,  – писав один із ідеологів
рідного «вульґуса», – в останні роки з’являються такі розум-
ники, які лають українську м’якість, у ній вбачають причину
невдач нашого державництва». Але наперед можна сказати
цим мудрим політикам, що з їхнього кривавого романтизму
нічого вийти не може, бо не має для цього ґрунту в моралі
та психології українського народу. 221 Про народ пізніше, але
що наші демофіли, аж поки всі не вимруть, не позбудуться
своєї м’якості, це, мабуть, правда, як і те, що завжди над ни-
ми пануватимуть тверді прихильники кривавого романтиз-
му – чужинці.

Як невільники, зустрічали й бачили вони героя лише як
пана, що гнітив їх, звідси їхня ворожість до всього шляхет-
ного, гордого, до сили. Геть ґвалтівників? Цього було зама-

нярі.
220 Куліш П. Земляцтво // Дзвін. – Женева, 1893.
221 Діло (стаття О. Саліковського). – 15.02.1924.



 
 
 

ло. Вони хотіли, щоб щезло насильство з нашого життя, не
визнаючи за ним як за чинником розвитку жодного значен-
ня. Перед чинником, якому історія завдячує усунення всьо-
го, що було в ній baufallig, без якого не можливе було ніяке
нове будівництво, перед ним моторошно було нашим про-
вансальцям…

«Убогий леґінь припав коло Довбушевої могили і скаржи-
вся, що нема йому долі. Загриміло й заторохкотіло в моги-
лі і почувся з неї голос: «Долі, хлопче? Царем будеш! І ме
ті світ поклонятись, як сонцю в промінню». І впав леґінь зі
страху на землю, з благанням: «Батьку! Я не хочу! Царем
я не буду! Я за ката не придався!» «То Довбушем будеш!»
– обізвалось з-під могили, аж жахнулися гори. «Я, Довбу-
шем?! Ніколи в світі!» – відповів леґінь. «Тож кобзарем мені
будеш!» – гукнуло втретє з ями, наче грім. І став леґінь коб-
зарем»222… А з ним все наше провансальство, яке так само
ідентифікувало царя (володаря) з катом, державну організа-
цію – з бандою розбійників, що спирається на насильстві над
«народом»; яке не знало, що робити з довбушівством, з ре-
волюційною стихією, ніколи не вміючи ні опанувати її, ні на-
магатися збудити її в критичну добу; яке прагнуло видобути
з-під землі свою долю, та боялося тих гріхів, які б її змуси-
ли вийти звідтіля; яке лише було створене до старечого кви-
ління Лазаря під столом у багатія, до нудного каменярсько-
го довбання, до плачу лірницького над руїнами героїчного

222 Федькович О. Твори.



 
 
 

минулого.
І недарма вони так захоплювалися індійською мудрістю

та її пророком Рабіндранатом Таґором. Характерно, що за-
хоплюються ним не тільки здитинілі українофільські бож-
ки, але й люди, що діями своїми довели, що їхня ідеоло-
гія здається іншою. Так, в одному військовому органі чи-
таємо передрук вірша Тагора, в якому проклинається загра-
ва нового століття, що коли й не принесла нам політично-
го визволення, то бодай вказала шлях до морального визво-
лення з пут декадентських доктрин. «Останнє сонце мину-
лого століття поринало в криваво-червоних хмарах заходу і
в круговороті ненависті», – бідкалися вони; над «голим са-
молюбством народів», яке «у шаленій захланності танцюва-
ло під брязкіт і дзвін мечів і виття мстивих пісень». Це сонце
відкидали вони, бо не від нього ждали порятунку для себе.
Вони не рвалися в боротьбу, де перемагає сильний, бо «пур-
пурове сяйво на обрії» віщувало бурі, яких не терпіли вони;
це не було «ранкове сяйво спокою». Вони хочуть зустрічати
своє сонце, як і Тагор, «із вінцем лагідности на чолі». Перед
танцем смерті, де лише сильний здобуває собі право на без-
смертя, вони радять з’явитися «в білих убраннях… просто-
ти», з покорою, яка «буде їхнім вінцем і їхньою свободою»
в переконанні, що «безмежне не є велике» та що «пиха три-
ває не вічно».223 Чи любов наших буддистів до цього та йому
подібних авторів, від яких за кілометр відгонить розкладом і

223 Таґор Р. Захід сонця на схилку століття // Наша зоря. – 1923. – Ч. 31–33.



 
 
 

трупом, не є характерною для них? Чи краса і мелодія цього
віршика не є капітуляцією всього нашого провансальства? З
його упокоренням, з усім світоглядом дегенерованого Схо-
ду? Чи це не є лише спростачений і позбавлений будь-яко-
го поетичного хисту, наш рідний Тагор, що також «в остан-
ній день минулого століття» (не календарного) посилав свої
ніжно-мрійні сопілкові прокльони тій страшній катастрофі,
яку інші, віруючі в себе нації, чекали зі спрагою, виклика-
ли її? Для нього прокляте те життя, в якому слабкий мусить
загинути, щоб дужчий міг жиги. Він лиш живе мрією та на-
дією на теплу сльозу співчуття, він, що не має надії на влас-
ну силу, силу бути дужчим. Лиш ця сльоза співчуття вря-
тує йому людство, бо до щастя веде не шлях Голгофи й ор-
далій, лише сонячний шлях.224 Як Тагор у небесного Перуна
благає, щоб спалив людські ненажерливість і хижацтво, так
наш український факір мріє про якусь іскру, що «вибухне
могутнім вогнем і спалить дотла попелище ладу, опертого
на звірячій боротьбі людини з людиною і народів із народа-
ми».225 Стати дужчим, хотіти самому диктувати іншим зако-
ни, – це була занадто жорстока філософія для українських
індусів. Вони воліли вбити будь-яке бажання, будь-яке пра-
гнення, будь-який рух.

Багато можна було б назбирати прикладів такого світогля-
ду. Всі його прихильники однакові. Вони проклинають во-

224 Туринський О. Беркут; До світла.
225 Туринський О. Беркут; До світла.



 
 
 

лодарів, що відривали їх (народ, демос, число, голоту) від
нив, що «спокоєм пишались»; вони йшли, мов «гладіатори,
раби, невільники», який женуть свої пани в ім’я незрозумі-
лих абстрактних гасел: «щоб була на світі всьому лише їх-
ня пишна держава». Вони протестували не лише тому, що
ця пишна держава була не своя, а й проти самого цього іде-
алу. «Я стежив зором трепотіння в повітрі образ орлів і Богу
скаржився святому, що створено йому в утіху, мене дитиною
людською… Я скаржився найвищому Творцеві, – писав один
із факірів, – що «він створив царів людських і дав царям,
на знак їхньої влади орлячий образ, а розуму пташиного не
дав.226 Цей пташиний розум ставиться над орлиним, бо орел
– це символ людського хижацтва. Деінде це був символ усьо-
го величного, владного, піднятого, гордого та незалежного
(між іншим птах св. Івана-євангелиста), в нас усі ці ознаки
відражали. В нас дивилися на хижаків із огляду одурівшого
від страху кроля, що прикутий до місця, не може відірвати
витріщених очей від боа-констріктора. Цей пташиний розум
без віри основ, яким вони в своїй безмежній любові хотіли
наділити «орлів» серед націй, щоб створити свій лагідний
світ.

Тим, чим був для одних орел, був для Франка інший хи-
жак, беркут. «Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! За те,
що в груди ти ховаєш серце люте, за те, що кров ти п’єш, на
низьких і слабих з зневагою глядиш, хоч сам живеш із них,

226 Туринський О. Беркут; До світла.



 
 
 

за те, що так тебе боїться слабша твар, ненавиджу тебе за
теє, що ти цар!»227 Це було світовідчуття, світогляд «слабих
тварей», тих, що боялися всього сильного, що лякалися за-
своїти їхні чесноти, як той леґінь, що страхався стати царем.
Це була інстинктивна, вроджена ненависть невільника до па-
на; того, хто знає, що не може стати паном і відчуває свою
нижчість; тих, у кого завмер інстинкт життя і які в нівеля-
ційному шалі хочуть його знищити скрізь, щоб він не три-
вожив їхні сумління і не стояв перед ними вічним докором;
аби не перешкоджав їм порпатися біля гною, або в хвилини
фантазії грати на сонячних кларнетах.

Є різні раси людей, казали Ібсен і Сковорода. Нижчою
расою почувалися провансальці, і тому ненавиділи чесноти
сильніших, вищих рас, то ж, думали вони, і всі ми, «чи ж
не така сама нижча верства поміж народами? Чи ж кожний
кріпкий, здоровий рух тих вольних і щасливих народів не
відчуваємо, як біль, як натиск, як штовхання на наш народ-
ний організм»?228

Це був світогляд, що заперечував спершу волю як таку й
її значення в суспільному житті, що виключав поняття вла-
ди як мети, її накидання як засобу з механіки громадсько-
го життя; що добровільно заліз у свою шкаралупу, обмежу-
ючись до примітивної об’єктивізації волі до життя нації, як
ніжності та любові до рідної землі, але не агресії й актив-

227 Франко І. Беркут; До світла.
228 Франко І. Беркут; До світла.



 
 
 

ного захисту проти іншої національної індивідуальності; що
знав лише розпорошені одиниці, але не їхній організований
колектив; що привів до атомізації поняття нації, зсуваючи
це поняття до «племені», а свою філософію – до філософії
нешкідливого анархізму. Це було помадкове народолюбство,
чуже фанатизму, запалу та віри, вічно мудруюче, не впевне-
не ні в собі, ні в своєму праві; повне квакерського мораліза-
торства нудного та нецікавого, з яким зверталося й до своїх,
і до чужих; повне заперечення всього, що забезпечує пере-
могу в житті одиниці та нації. Яке значення мало при цьому,
до якої політичної секти належав той чи інший факір, або та
чи інша їхня каста? Один міг бути автономістом, інший са-
мостійником, москвофілом або полонофілом, буржуєм або
соціалістом, але всі вони були цими факірами, з психологією
китайських кулі, одурілих кролів, проповідників нової мо-
ралі серед орлів і беркутів. Вони прагнули, як казав Гамсун,
таємниче і привабливе, хоч і жорстоке життя зробити плас-
ким, мов залізна пластинка.

Я охарактеризував цей світогляд як світогляд не нації, а
верстви, провінції, плебсу. Але є в ньому щось гірше. Це –
світогляд націй-паріїв, націй-фелахів. Це був світогляд, що
стояв на противагу світогляду діяльних і сильних рас. Це був
світогляд нижчих рас, переможених.

І справді, наука нашого провансальства має багато спіль-
ного з філософією підкорених народів, а передусім – із ін-
дуською. Наші вели війну з хижацькими інстинктами серед



 
 
 

народів, із шовінізмом, з усілякими афектами загалом. Так
само й Тагор: «Зовнішня свобода (інтелекту) – це незалеж-
ність від відчуттів бажання і болю, його внутрішня свобода –
це звільнення зі закамарку егоїзму». Найвищим прагненням
провансальців було прагнення до поступу і до цивілізування
людей (і пануючих націй), яке дало б їм змогу звільнитися
від їхніх некультурних навичок. І Тагор так само пропагує
не «надію на силу своєї могучости, влади», а лише вдоско-
налення в напрямку «позбуття егоїстичних бажань і жадоби,
національних забобонів, догм віри».

Правда, як це нагадує провансальські протести проти при-
мусової нації і плани на річ розуму без віри основ? «Індія, –
писав її пророк, – завжди прагнула… жити в тихій і глибокій
задумі… Далеко від… будь-якої політики, не творячи жод-
ного політичного народу».229 Чи це не є profession de foi на-
ших провансальців, що полемізували зі суверенністю нації,
або, давніше, зрікалися будь-якої політики? Це лише відвер-
те формулювання тієї думки, що її провансальці завивають
у густий серпанок самостійницьких фраз. Тагор, як і вони,
проклинає властивий Заходу дух боротьби та підкорення, і
то (цілком логічно) не лише підкорення інших націй, але й
природи. Звироднілий Захід ще носиться з цією думкою під-
корення природи, так, ніби ми жили в якомусь ворожому
світі, де все, що нам треба, маємо ми видерти в чужого по-

229 Tagore R. Lebensweisheit; Nacyonalizm.



 
 
 

рядку речей.230 Те, до чого схиляється індуський факір, – це
гармонія між одиницями і загалом. Аби цю гармонію при-
вернути, треба, вочевидь, позбавити загал (націю, державу)
будь-яких примусових засобів влади над одиницями, випа-
лити в них дух захланності. А що цього зробити не можна,
то він приходить до заперечення національності ad majorem
gloriam партикулярного, одиниці та числа. Чи не до того ж
приходять і провансальці, і то під впливом тих самих мо-
тивів, прагнення до рожево-квітної гармонії, непорушного
спокою, до непорушної сієсти ледачого і невибагливого на-
роду?

Щоб не залишити жодного сумніву щодо своїх правдивих
думок, Тагор казав: «Правда, з життя нації випливає висно-
вок, що народи мають напружити всі сили фізичні, мораль-
ні й умові, щоб перемогти супротивника в змаганнях за си-
лу, але це суперечить ідеалу гуманности, отже, цього Індія
не потребує». Тому на думку пророка, «треба карати» за ор-
ганізацію мисливських інстинктів серед народів. 231 Так само,
як на думку нашого провансальства треба було б, аби зник-
ли з життя орлині, беркутські й узагалі хижацькі інстинк-
ти. Правда, Тагор усвідомлював існування іншого виходу
для принижених народів, і казав: «Коли й ви організуєтесь у
націю, то таким способом стримаєте захланність інших на-

230 Tagore R. Nacyonalizm.
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цій».232 Але Тагор відкидав цей рецепт, як наші провансальці
– шовінізм та імперіалізм. Бо приписом етики декадентсь-
ких націй є опанувати свою пожадливість, а не насичувати
її. Бо закон гуманності – вищий за закон життя і перемогу
народу, а до того ж він такий вигідний для спокою одиниці,
для числа. Тагор відкидав релігію сильних, які відверто ка-
жуть: «Хай гинуть, хай вмирають нездібні – в цьому мудрість
життя!»233 Це може прийняти здібний, але нездібні на це не
погодяться ніколи в житті. Але водночас розумів Тагор, що
цю мораль здібніших мусить засвоїти національний колек-
тив, якщо не хоче потрапити під ноги сильнішим, і тому він
закінчував: «Надійшов час від імені тортурованого людства
зрозуміти абсурдність того, чим є нація.234 В інтересах тор-
турованого людства, – тобто в інтересах одиниці, яка не знає
інших цілей, крім свого домашнього вогнища і спокою своєї
тихої хатинки, в інтересах мільйонної маси фелахів, які про-
клинають все, що відриває їх від рідної купи гною». Такі самі
ноти чуємо і в нашого провансальства: в небажанні Драго-
манова до примусової національності, в антиберкутівських
гімнах Франка, в сопілковій філософії Федьковича, в гуман-
ній нашій поезії, в усьому світогляді декадентського прован-
сальства. Франко протиставляв мечеві «вила» та «стайню»;
Тагор, прихильник тихих чеснот, казав, що «ми, яких голови
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знижені аж до самого пороху землі, ще не один раз будемо
бачити, що порох цей святіший, ніж цегла, з якої будується
могутність і пиха». Ідеал українофільства був солідарністю
та любов’ю до «меншого брата», ідеал індусів – лікування
недужих і зменшення болів людства. І ті, й інші на перше
місце ставили філантропію, їй підпорядковуючи все, що нех-
тувало безсмертним тілом і його радощами.235

Один комуністичний журнал, обговорюючи оповідання
Стефаника «Вона – земля», пояснив цю «землю» не як сим-
вол нації, рідного краю, посвяти для нього, в ім’я минуло-
го й майбутнього, як чогось посталого, що стоїть понад ма-
теріальним і дочасним, а лише, як земельку, наділ. В цьо-
му є суть життя і для Тагора, який, коли й шанує хоч трохи
Європу, то тільки за те, що її культура вміє змусити землю,
щоб приносила більше плодів.236 Що європейська земля на-
віть плодів не принесла б більше, якщо б у Європі запану-
вала не європейська філософія хижацтва, а індуська покори,
про це той мудрець не здогадується… Він, як ці провансаль-
ці, в погоні за матеріальним щастям і вигодою одиниці, хоче
зробити наш світ пласким. Правда, в хвилини просвітлення
індуський мудрець відчуває величність європейської цивілі-
зації, він бачить, як «через гук гармат… ясніє світло її духа»;
визнає, що можна «багато навчитися і в Європі… Не тіль-
ки як здобути потугу, але й як пізнати джерело внутрішнє,

235 Tagore R. Nacyonalizm.
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умовість і моральність». Він здогадується про суть її перева-
ги над іншими, якій Європа завдячує домінуванню загаль-
ного над партикулярним і його зручностями; бо визнає, що в
Європі ставиться високо обов’язки суспільні, на відміну від
обов’язків родинних і племінних, але проникнути в дух цієї
цивілізації, збудованій на визнанні першорядного значення
на чиннику жадоби, волі, зусилля, прагнення до влади, Тагор
не може так само, як і його прихильники в нас.237

В цьому й полягає властива різниця між обома світогля-
дами, що перший, окцидентальний, чоловічий, є догмою са-
мозрозумілою навіть у відмовників цієї цивілізації, а в нас, в
прихильників буддизму взагалі, є органічна нездатність та-
кого розуміння. Анатоль Франс, визначаючи сили, що загро-
жують загибеллю цій цивілізації (і тому такі модні в нас), і
той зупиняється злякано перед буддизмом; він відмовляєть-
ся визнати рятівну силу цієї релігії, яка вчить, що всі наші
нещастя походять від бажань; яка вчить бути без гордощів
солодкими, без пристрастей, без ненависті, толерантними з
не толерантними… увійти в благословенний спокій».238 До
якого виродження іде ця наука, свідчить Іпполіт Тен, який
розповідає, що в своєму логічному розвитку ця «доктрина
йде аж до заборони не лише завойовницької війни, але й обо-
ронної (до чого договорився і наш рідний буддизм); що цією
доктриною «чужинець трактується, як свій» (порівняйте бо-
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ротьбу наших буддистів проти українського шовінізму і за
солідарність працюючих всіх народів); що в них ліпше ша-
нувати батька і матір, як служити богам небесним і земним.

Яка різниця від відважної та повної чудового ідеаліз-
му філософії Заходу, започаткованої войовничим християн-
ством, що, власне, казало, в ім’я великого ідеалу, покинути
батька і матір!239 Як той буддійський припис наближається
до сльозаво-декадентського гуманітаризму провансальства з
його ненавистю до всього, що підіймається над тісним окрес-
ленням його хатніх вартостей! Один зі знавців релігії Буд-
ди писав: «Засада націоналізму, – вчать буддисти, – є джере-
лом боротьби, ненавистей і насильств». Wille Шопенгавера
– це енергія в нашому внутрішньому «я», підсвідома істота,
яка завжди прагне індивідуалізації. Це інтенсивне бажання
жити, цю енергію, яка, згідно з Шопенгавером, вивінувала
дивовижною творчою силою, цей принцип життя… прокли-
нає буддизм. «Чи буддизм не є реакцією, – запитує дослід-
ник, – бунтом неарійських рас проти арійців?»240 Це значною
мірою так, і філософія нашого буддизму – це реакція проти
філософії сильних; реакція слабких тварин, які бояться або
не вміють засвоїти собі цю філософію й які хочуть розкла-
сти її прищепленням своїх моральних вартостей. Ще один
індуський факір у політиці, Ґанді, казав: «Кохаю мій край.
Не хочу, однак, служачи Індії, шкодити Англії. Закон доско-
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налої любові є законом мого єства». В політиці його ідеал –
Сварай, автономія; його засіб осягнення – Сатьяграха, або
легальна акція і тріумф справедливості силою душі та любо-
ві.241 Чи це все не взято, мов із лексикону, нашими свараїста-
ми, з їхнім протестом проти штучної ненависті до ворогів, з
їхньою мінімальною програмою, з їхнім бажанням перемог-
ти однією лиш силою внутрішньої правди?

Таким був баланс нашого народолюбства (абстрагуючись
від деяких винятків, про які – пізніше). Вузький і тупий
інтелектуалізм, віра в механічність соціального поступу й
ощасливлення людства і нації силою доказу й абстрактних
доктрин, відкидання національного афекту як causa sui, уза-
лежнення людської та національної волі від безлічі санкцій,
примітивна об’єктивізація волі, підняття одного над загаль-
ним, національним, підкреслення пасивного чинника нації
(числа, народу) над діяльним (ініціативною меншістю), все
це довело не тільки до приниження усієї нації, до зсування
її до ролі аполітичного племені, до плебейсько-наївного ма-
теріалізму, але поступово й до атомізації поняття нації; до її
заперечення, до повного відкинення моменту боротьби, ролі
вольового чинника в історії, і нарешті до заперечення само-
го інстинкту життя, на якому тримається сила та перемога
народів і майбутнє тієї нації, яка хоче зайняти почесне місце
в світі.

Така філософія не могла дати тим поколінням, що вихо-
241 Current History. – 1925.



 
 
 

вувалися під її впливами, ні віри в свою справу, ні розмаху,
ні пафосу. Вона мусіла призвести до духового роздвоєння,
розламу, знесилля, зневіри та сумніву.

І справді, сліди цього всього, як страшний баланс украї-
нофільства, бачимо виразно в нашому провансальстві.



 
 
 

 
Частина друга

Чинний націоналізм
 
 

Розділ І
Песимізм і предтечі

самодостатнього націоналізму
 

Не можна сказати, щоб на темному тлі нашого прован-
сальства не було бодай кількох винятків, не було кількох лю-
дей, які менш-більш ясно не відчували б того маразму, куди
завела нас ота філософія безсилля. Одні – виразно, й їхній
голос був воланням у пустелі. Інші – самі апостоли прован-
сальства, відчували менш яскраво трясовину, в яку попали,
а їхні голоси були голосами тривоги та сумніву. Та одні, і
другі, – свідомо чи ні, рвалися з цієї трясовини у вільніший
світ, до твердого ґрунту під ногами.

І характерно, що всі вони, ці розрізнені голоси, били в
одну точку, підходили (хоч не завжди свідомо) до ядра тієї
болячки, яка нищила націю, дo занепаду волі. Самійленко
писав: «Найкращі пориви, гарячі почуття, розсікли ми но-
жем холодним міркування, і склали ми собі розміряне жит-
тя без сили поривання». Те, що інші свідомо відкидали й
осуджували – афект, пристрасть, за чим тужить Самійленко,



 
 
 

неспроможний відверто порвати зі старими божками, закін-
чує зневірою: «І сумно за наш час, і шкода тих століть, що
ніби нам дали великі успіхи».

Сумнівом закінчує й інший автор: «Не нам осміяним
сміятись, не нам, скаліченим іти, не нам піснями заливатись,
сліпим – відшукувать сліди» (Олесь). Роз’їдена розумуван-
ням віра не була ніякою вірою, і тому сумніви, мов примари,
стояли перед кожним чином. А «що як ти сорок літ отсих був
шалом Божеським хорий, замість Божого їм накидав влас-
ний план тіснозорий»? – запитує Мойсей у Франка; і, немов
вторуючи йому, запитує Винниченко, підводячи підсумки
українській революції та своїй вірі: «А що, як більшовики
мають рацію»? Жодна релігія сили, жоден її пророк ніколи
не сумнівалися, що їхній власний план є власне Божеським
планом, ніхто в своєму чині не піддавався сумнівам, бо во-
ля і віра стояли в них на першому плані; в наших недійш-
лих пророків – отрута гіпертрофованого розуму. Тому ник-
нув у них і миршавів будь-який щирий і великий порив, то-
му нидів будь-який прояв національного пафосу… Франко
тужить великою тугою зі здібністю вірити, якої він не має:
«Я думав про братерство нове… Щасливий, хто вірить су-
ществом цілим. Я сумніваюсь лиш, бо вірити не можу».242

Цінне зізнання і цінний жаль того, хто перед тим проголо-
шував плани на «розум владний без віри основ».

Цікаво, що, як я вище зазначив, так і тут є паралелізм не
242 Самійленко. Людство; Франко. Мойсей; Олесь. Твори.



 
 
 

тільки в думках, але навіть у висловах письменників – гали-
чан і наддніпрянців. «Не нам осміяним сміятись», – писав
наддніпрянець. А галичанин: «Не нам, знесиленим журбою,
роздертим сумнівами, битим стидом, не нам провадити тебе
до бою».

Відсутність віри і відсутність волі. Як це не дивно, але в
свої хвилини просвітлення відчував цей брак і найбільший
апологет безволля – Тичина: «О, як гармонію чарівну ми лю-
били! Ми хочем бачить світ прозорим, а не грубим. Ми ба-
чим спокій там, де боротьба і бурі. У небутті – красу, і прав-
ду в каламбурі, і брязкаєм в серця, І плачемо над тим, що
все це тля і тлін, даремної крові дим… Так як же ж нам зла-
мать тиранію й тюремні ґрати, коли співці усі в нас – євнухи,
кастрати?»243 Так висміював у рідкі миті прозріння прован-
сальських безвольних євнухів той, хто згодом сам став ар-
хієвнухом у поезії.

Ці духові євнухи-кастрати й були, за висловом одного
ідеолога українофільства, оті роздвоєні душі, заражені піст-
ряком, що нищив їхню психіку. «Вони всі до певної міри бу-
ли полудушними українцями», – писав один. А другий: «Ду-
ші наші двоїлися серед цікавої та дивної трагедії.244 Між ду-
шею провінціональною і тією другою загальною була прірва,
яку вони, хворі на волю, засипати не могли». І тому одні, в
яких воля була розвинена сильніше, зрікалися провінційно-

243 Тичина П.
244 Наш голос. – С. 39, 40, 350.



 
 
 

сті і поринали в ширшу стихію чужої нації, а інші – євнухи,
зрікалися ширшої стихії, але через своє кастратство не мог-
ли зі своєї рідної зробити чогось ширшого, і тому тонули в
болоті провансальства та політичного буддизму. Вони става-
ли «полудушними», «свідомо обтинали собі крила, призна-
чені до високого лету». В таких обставинах найактивніший
нині, завтра «зневірявся, губив силу далі боротися», плутав-
ся в «дисгармонії своєї двоїстої душі».245 Повертається до
цієї теми і комуністичне українське письменство. Ми бачи-
ли, як одна з цих двоїстих душ, Драгоманов, ставав на захист
ренегатства, тобто дворушників, а ось що писав соціаліст:
«Сама думка про ренегатство сидить глибоко в душі мало не
кожного партійного робітника».246 Не вірячи в свою правду,
потребуючи санкції чужої, з ослабленою волею – така двої-
ста душа завжди хиталася між однією правдою й іншою (од-
ною національністю й іншою), завжди готова до ренегатства,
і «стільки геніїв пішло од нас у безвість, не маючи повітря
та розмаху для крил!»247

Але й були голоси, що ясно вказували на головну боляч-
ку українського націоналізму – на відсутність волі до само-
стійного життя. В красному письменстві першою представ-
ницею вольового світогляду була так мало нам зрозуміла Ле-
ся Українка; з її філософією чину для чину, з відразою до

245 Наш голос. – С. 39, 40, 350.
246 Наш голос. – С. 39, 40, 350.
247 Поліщук В. Адігейський співець // Черв. шлях. – 1923. – Ч. І.



 
 
 

гармонійно-розніженого стаціонарного світогляду євнухів і
кастратів, з її звеличенням експансії, жорстокості та права
сильного. В політичній публіцистиці подібні голоси також
були. Частково до них належить відома книжка «Україна
іредента», вже хоча б тому, що висунула гасло «відтепер по-
чати тій малій горстці свідомих уже українців, будити се-
ред української суспільства в Росії, оскільки це лиш мож-
ливо, думки про політичну самостійність України». Поза
тим ця книжка не йшла лінією тих думок, які розвивають-
ся тут, бо своїм відчуттям світу її автор цілковито був дити-
ною матеріалістично-інтелектуального XIX століття, прав-
да, позбавлений прекраснодушності маніловського україно-
фільства, але солідарний із останнім щодо недооцінки во-
льового чинника в історії, і щодо переоцінки так званих сус-
пільних законів, ходу подій. Революційний зміст українсь-
кої ідеї для автора «України іреденти» не був ще зовсім зро-
зумілим, він думав, що експансія не тотожна поняттю на-
ції, і допускав, що «з упадком абсолютизму в Росії впаде йо-
го заборча політика». Він не уявляв собі потреби боротьби
за незалежність з усім російським суспільством, а ненависть
до цього суспільства вважав «неслушною». Українське прав-
ничо-державне питання буде висунене на порядок денний
не почуттям національної самостійності, а силою фактів на-
тури економічної й адміністративної. «Вимоги адміністра-
ційні російської держави й інтереси економічні російської
України самі вже висунуть на порядок денний національне і



 
 
 

державне українське питання, будуть навіть рішаючим чин-
ником в них, – національне почуття радше їхнім випливом
– силою додатковою». Це була та сама драгоманівщина з її
вірою в перебіг подій, в автоматичність поступу і в непотріб-
ність збуджувати національні пристрасті (духовну силу), які
цьому поступу лише шкодять; із неминучістю залагодження
української проблеми на нашу користь в «інтересах суспіль-
ного прогресу» і кращої адміністрації самої Росії; нарешті
– логічний висновок – з потребою змагатися за національ-
ні постулати не проти чужої ідеї (суспільства), лише разом
із нею. Становлення Чехії, Польщі (економічно пов’язаної
з Росією), після Першої світової війні, нарешті вся балкані-
зація середньої Європи, на яку так нарікають економісти,
свідчить, наскільки помилково є перецінювати економічний
(матеріальний), і недооцінювати духовний, чуттєвий момент
у національному питанні; в цьому недооцінюванні і в цьо-
му переоцінюванні автора «України іреденти» видно той са-
мий старий дух крайнього інтелектуалізму, нерозуміння си-
ли духовного, національного моменту, на яке хворіло все на-
ше провансальство.248

Набагато важливішою публікацією (хоч і недооціненою)
була «Самостійна Україна» М. Міхновського, перша бро-
шурка, видана РУП (ліпшого вона нічого не видала), 1900
року. Коли в «Україні іреденті» ми бачимо нове гасло, але
стару психологію, то в «Самостійній Україні» бачимо но-

248 Бачинський Ю. Україна іредента.



 
 
 

вий світогляд, наскрізь націоналістичний і наскрізь актив-
ний, хоч ще й не наважується розбити шкаралупу старих га-
сел. Брошура виходить із поняття націй та їхньої боротьби,
як нездійснених фактів історії і на них будує свої вимоги.
Для політичної тактики не шукає її автор санкцій в ідеях на-
ціонального характеру, а лише в національному почутті і в
методах боротьби тих націй, що вже повстали проти чужо-
го панування. Автор не забуває закликати до традицій на-
ції, хоч відважно і мужньо проголошує, що навіть «відсут-
ність державно-історичної минувшини не може мати ніяко-
го значення для дужої, бадьорої нації, що відчула свою силу
і хоче скористатися своїм правом сильного». Брошура апе-
лює насамперед не до «ходу подій», а лише до «ображеного
почуття нації» і до «кривд цілого народу», а всупереч ідеї
симбіозу проголошує, що «інтерес наших господарів цілком
протилежний нашим інтересам». Ця брошура свідомо рвала
з недолугим провансальством, заявляючи, що між молодою
Україною й українофілами немає жодних зв’язків, а гаслом
брала ексклюзивний заклик будь-якого справді революцій-
ного руху – хто не за нас, той проти нас.249

Цими ідеями «Самостійна Україна», як небо від землі,
відрізнялася від нашого провансальства й уважний читач
майже в кожній із думок «Самостійної України» зауважить
антиідею відповідній думці провансальства. Тому я й долу-
чаю цю невеличку брошуру до тих небагатьох голосів, які

249 Самостійна Україна.



 
 
 

рвали з провансальством, закликаючи до нового націоналіз-
му.

Трагічно відчув драму розколеної української душі, яка
терпіла від дисгармонії між інтелектом і волею, на користь
останньої Микола Гоголь. Він задихався в рідній старосвіт-
щині, яка не в силі була видобути з себе ні жодної, кажучи
його стилем, гігантської ідеї, ні великого пафосу. За тим па-
фосом тужила весь час його душа. «Ніколи, – писав він, –
не прагнули ми так поривів, що здвигають дух, як у наші ча-
си, коли тисне на нас і душить уся дріб’язковість забаганок
і насолод, над яких вигадкою ломить собі голову наш XIX
вік». Він протестує проти цього століття, що «поривається
заглушити і приспати наші почуття». Він закликає втекти від
потягу до добробуту і матеріального щастя, до чогось вели-
кого, щоб могло «спасти нашу бідну душу», збудити «наші
приспані почуття і вивести нас із багна жахливо-холодного
егоїзму». Прибитий марною і нікчемною сучасністю, марить
він про давні «залізні часи» нашої історії, до яких глухі були
сучасники, про «пристрасті минулих століть», з їхнім «ла-
конізмом сили та свободи», про їхні «дикі й мстиві пориви»,
про «їхні грубі й забобонні чесноти» про їхні «залізні поро-
ки», про їхню «нечувану самопосвяту», «дику нелюдську ве-
ликодушність», про «очайдушність авантурничих століть».

В своїй тузі за силою і чином, за нестримною напругою
людської енергії та волі, він, як і багато інших, ширяє дум-
кою в Середньовіччя, шукаючи там тих чеснот, які даремно



 
 
 

хотів бачити в сучасній йому Україні. На Заході шукає він
тієї енергії, за «залізною силою ентузіазму», без якої життя
народів безбарвне та безсиле, за тим фантастичним світлом,
бачачи в тих століттях вияв «юности прекрасної, повної най-
сильніших і найвеличніших надій, часто нерозсудної, але та-
кої звабливої в цій своїй нерозсудності». За цією молодістю
й її нерозсудливими поривами шукав він серед своїх, три-
чі ним проклятих мертвих душ його сучасності, її ж шукала
його стомлена і спрагнена віри та чину душа в стародавніх
наших легендах і в суворій поезії старої України. Цю вічну
юність хотів він прищепити своєму поколінню, прищепити
йому «все молоде, що кипить відвагою, пориви і мрії, що
не думали про наслідки, не кликали на допомогу холодного
розмислу», що були «поезія і безмотивність». Ідеалом для
нього були не чесні провансальці, що підлаштовували свої
вимоги до перебігу подій і status quo, а лише молоді та свіжі
народи, що з’явилися на небокраї Європи на початку нашої
новітньої історії. Завжди в них було прагнення й азарт, що
«не знало меж свойому стремлінню».250

Це підкреслення моменту волі, бажання невмотивовано-
го і «безрозсудного», цю тугу за свіжими століттями, про-
тест проти меркантилізму (в якому легко вгледіти той безна-
дійний матеріалізм без віри основ, яким нас годувало про-
вансальство), знаходимо потроху і в Куліша. Не місце тут

250 Гоголь М. Арабески; О средних веках; О движеніи народов; Как нужно со-
здать эту драму.



 
 
 

заглиблюватися в тайники цієї проблематичної натури, го-
дити її протилежні бігуни в одному синтезі, але факт зали-
шається фактом: крім свого незаперечного потягу до тихо-
го щастя і прив’язування до свого кутка, Куліш явно випа-
дав із думок провансальської калокагатії. Як людина, що од-
нією ногою стояла в колі ідей чужої, насильницької (російсь-
кої) державності, далекий від будь-якого драгоманівського
сентиментального анархізму, він не один раз засвоював собі
невблаганну національну філософію яскравої ідеології па-
нуючих націй. Наприклад, говорячи про Польщу в її роз-
квіті, він підкреслює, як позитивні, риси польських культи-
ваторів, – «зухвалість сили і талановитість у справах домо-
вого розвитку». Він звеличував «правду сильного над сла-
бим» і казав, що «ця сама груба первісна правда кермувала
польським і нашим рідним плугом в українських пустелях.
Вона вела вперед господарство, промисел, торгівлю, тяжки-
ми, непроторенними, небезпечними шляхами». Ця правда,
на думку Куліша, захистила край від навали азійщини. Звід-
си його повага до козацтва. Він разом, як і колись Кисіль,
то мав його за «безголовий потвір позбавлений будь-якої
віри», то цінував його саме за цю дику енергію та волю чи-
ну. Він возвеличував «гарячий темперамент стародавніх ру-
сичів, що відгукнувся в дніпровських здобичниках». В на-
ціональному фанатизмі бачить він велику зброю сильних на-
родів, якою здійснюються великі вчинки.

За цей, як він казав, сильний нерв, у хвилинах просвіт-



 
 
 

ку схиляє він чоло перед Хмельницьким, ставлячи його на
одну дошку з іншим таким ентузіастом, Олівером Кромве-
лем; обоє такі різні, але страшні, кожен по-своєму, могли б
змінити обличчя Європи й Азії». В козацькій «необачній за-
диркуватості» вбачав він не голий бунт, але й «ідею творен-
ня чогось іншого», ідею нового порядку. Нарешті, він пори-
вається до абстрактного формулювання свого символу віри,
свого, так скажу, націоналізму: «Сила в історії одиноке міри-
ло значности, бо вона є те саме, що життєвість, а життєвість
означає право на життя, тобто – незаперечну правду… Рацію
має сильніший».251

Коли в цих небагатьох провідників нашої громадської
думки зустрічаємо нотки протесту проти декадентського
світогляду провансальства, то найкраще і найповніше своє
вираження знайшов він, звісно, в Шевченка. Гоголь проте-
стував проти меркантильності оточення, Куліш – проти жит-
тєвої мудрості «під’яремних биків», протиставляючи їм ко-
жен свою, ще не здійснену ідею, свою фантазію. Цю фанта-
зію – загальне, що стоїть над окремим, що має бути накину-
те силою тому, що вже існує, свідомо бере собі за провідни-
ка муза Шевченка. «Фантазія, – писав він в одному листі,
– щастя в уяві… І цього доволі! Для душ, що спочивають і
люблять, – за5мки в повітрі триваліші і кращі від матеріаль-
них палаців егоїста». Не непорушне щастя, не існуюче, не
сентиментальна утопія, не ідеал спокою, не щастя «мирної

251 Куліш П. Исторія возсоединенія Росії. – Т. II. – С. 771.



 
 
 

хліборобської країни», не ідеалізація покірного та беззубого
народу, лише апофеоз волі, що руйнує й будує світи, хоч би
це був вогонь, землетрус чи страшний суд, хоч би він оку-
пався сльозами і кров’ю. Ось була його віра, настільки да-
лека до звихнутої та боягузливої віри українофільства. Як
Гоголь, який шукав щастя в жорстоких і кривавих чеснотах
Середньовіччя; як Куліш, який шукав його в силі, як і Шев-
ченко, лише з більшою силою та переконанням, молився до
того «такого страшного в нашій душі, що аж холод іде по
серцю, як хоч трошки його розкриєш», з владною мораллю
сильних, які знають один закон – величну фантазію і волю.

І тому його в нас так мало розуміли! З кожної великої осо-
бистості, не розуміючи її, але підлягаючи мимоволі її чара-
ми, брало наше провансальство не її суть, а те, що як та-
ке відповідало його власному світогляду. Тому найпопуляр-
нішою річчю в Шевченка стала в нас «Катерина», а в Лесі
Українки – «Лісова пісня», тобто якраз найменш характерне
для генія цих авторів.252

У цьому тупоумстві провансальства і треба шукати при-
чину того, чому всі ці зрушення, які робили в його світо-
гляді-в’язниці (іноді) Гоголь і Куліш (і завжди) Шевченко,
Леся Українка, автор «Самостійної України», – відразу ж за-
ростали мохом провансальської маніловщини. Наші провід-
ники бачили у відважному дусі батьків, що його оживляли
в їхній трухлявій совісті Шевченко й інші, мов той Гамлет

252 Шевченко Т. З листів // Твори Т. Шевченка. – Вид. В. Яковенка, 1911. – Т. II.



 
 
 

– диявола. Слова цих кількох пророків занадто суперечили
вдачі провансальців, аби без застережень могли вони ті слова
прийняти. Забагато в їхній макбетівській натурі було молока
людської лагідності. Мов горох об стіну, вдарялися слова тих
пророків нового світогляду в мур їхніх скам’янілих чеснот, а
«ясна, створена для тихого щастя душа (українця) з тяжкою
бідою піддавалась нашептам фанатизму.253

Але як би мало не були зрозумілі в нас ці нотки нового,
волюнтаристського світогляду, все ж їхнє значення для нації
– величезне. Вони свідчать своєю істотою, що світогляд про-
вансальства, світогляд упадку все ж не залишався без спро-
тиву, і то – не найгірших серед українців. А зневіра та сум-
ніви провідників такого світогляду лише підкреслюють, що
він не давав їм ні тієї впевненості в собі, ні тієї віри, яку по-
винна мати здібна і спрагла дій велика нація.

 
Розділ II

Воля, як закон життя. Її форми. Воля
влади. Роль від’ємного моменту. Дві

перші вимоги вольового націоналізму
 

На цій волі (а не на розумі), на догмі, аксіомі (а не на до-
веденій правді), на самостійному, а не на деривативному по-
стулаті, на бездоказовому пориві, мусить бути збудована на-

253 Куліш П. Отпаденіе Малороссіи от Польши. Т. І. – С. 11.



 
 
 

ша національна ідея, коли ми хочемо утриматися на поверх-
ні жорстокого життя. Бо воля нації до життя як «пожадан-
ня неясно відчутого другого ладу речей» (Фіхте) є підста-
вою будь-якого, опертого на ній, свідомого прагнення, будь-
якої ідеї. Бо розум (Vernunft), ідея, лише тоді стає рушійною
силою, коли сама «діє як афект» (Йодль). Воля влади Ніц-
ше, життєвий елан Берґсона, жадоба перемоги Джека Лон-
дона), чин для чину, без мети, щоб «гнатися в безвість» Лесі
Українки, фантазія (Шевченка), якій він жертвував види-
мий світ, звеличення «залізної сили ентузіазму», елементу
нерозсудливого Гоголя, правда сильного і право сили Кулі-
ша, – ось як характеризували цю волю чужі та наші провід-
ники.

Яка ж суть крилася за тими висловами, настільки різними
і настільки однаковими? Чи це є той ірраціональний чинник
історії, на який, на противагу до науки провансальства, має
опиратися будь-який здоровий націоналізм? Чи це є та воля,
той пафос, за яким тужили найкращі, хоч і осамітнені, оди-
ниці серед українства?

Дефініція тут нічого не допоможе. Ця ірраціональна здат-
ність людської душі і не поміщається в мову понять, її треба
вміти відчути. Як слушно казав Шопенгавер, «волю так са-
мо важко охопити поняттям (begrifflich), як і останній зміст
слів Бог, сила, просторонь». Це є щось, що «переживаєть-
ся, відчувається, але не пізнається». Головною її ознакою є
те, що вона є ціллю у собі, рух, що не залежить від об’єк-



 
 
 

ту, але шукає його для себе. «Новонароджена дитина, – чи-
таємо в того ж філософа, – бурхливо рухається, казиться і
кричить: вона страшенно хоче, хоч ще й не знає, чого во-
на хоче». Новонароджене кричить… Це власне був той крик
волі, ірраціональної, невмотивованої, той перший крик но-
вонародженого, який для римського права був обов’язковою
передумовою існування особи. Далі Шопенгавер називає цю
волю чимось, що, всупереч до інтелекту, не втомлюється і
не старіє. Воля є для нього – das An sich der Natur, первісна
сила, qualitas occulta.254 Це вічне прагнення, вічне невсипу-
ще бажання, що лише тимчасово задовольняється, щоб зно-
ву прагнути рухатися вперед. Це прагнення – абстрактне, ір-
раціональне, щастя в собі. В ньому людське щастя, і лише в
ньому, в цьому переході від бажання до його задоволення, а
від нього – до нового бажання.

Хочете відчути, чим є ця воля? Читайте поетів! Вже Ґете
сказав, що в житті найважливіше життя, а не його наслідки.
Шиллер відчував свою творчу волю як «почуття без озна-
ченого й ясного предмету, який постає щойно пізніше. Йо-
го попереджує певний музичний настрій душі». Жід нази-
ває цю волю ferveur, Барес – пропасницею, Ґюйо – глухим
інстинктом. Для Лесі Українки це потвора, що стала в лю-
дей Богом, про яку складаються легенди, «закрашені в густу
барву крові», це сфінкс qualitas occulta. Цю волю до життя
відчуває вона як щось, що «горить у нашій душі вічним ог-

254 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – S. 11, 101, 171, 191, 200, 411, 421, 969.



 
 
 

нем, наче рожі палкі в оселі». Суть їхнього існування в то-
му, що вони «жадібно тремтять і палають», але чи «прагнуть
щастя чи смерті» – не відомо. В цій жадобі жити, розроста-
тися, змагатися й є суттю життя, а не в її наслідках; в сліпому
динамізмі, що не має ні імені, ні постаті, й який ми усвідом-
люємо собі лише тоді, коли він вибухає в нас.

Соціальне значення такої душевної властивості величез-
не, бо вона є тим рушієм людських дій, вона, ця ірраціо-
нальна сила, а не розум. Наші провансальці будували свій
національний світогляд на припущенні, що розум – голов-
ний у ментальному житті. Це хибно. Головним рушієм на-
ших вчинків є власне бажання, афекти, пристрасті, за якими
в хвості йдуть мотиви. «Поступування відбувається… відпо-
відно до різних родів почуття, тобто ніяким способом не від-
повідно до тих чи інших понять… Поступування, врешті-ре-
шт, іде своїм шляхом незалежно від них (від доводів розу-
му), переважно не після відірваних, лише після невисказа-
них правил, яких виразом є ціла людина». Бо «воля діє на-
віть там, де її не провадить жодне пізнання… Однорічний
птах не має жодного уявлення про яйця, для яких він будує
своє кубло; молодий павук не знає нічого про грабунок, зад-
ля якого він плете свою сітку». Головним рушієм учинків є
«сліпа діяльність, яка вправді йде в парі з пізнаванням, але
ніколи не ведеться ним». Певна річ, закон залежності діє в
світі, але «те власне, що наказує якійсь причині… діяти, є
природна сила, і як така безпричинна, тобто лежить цілкови-



 
 
 

то поза ланцюгом причин», є невмотивована.255 Мотиви з’яв-
ляються потім, і найкраще до них можна застосувати відомі
слова Мефістофеля Ґете: Du glaubst zu schieben, und du wirst
geschoben. Така сама думка присвічувала й Шопенгаверові,
який говорив про сліпу діяльність (blinde Tatіgkеіt), що діє
сама по собі, лише в супроводі, але не під керуванням розу-
му, чин був із початку (Am Anfang war die Tat), а не думка.

Підіймаючи свою тезу про пріоритетність дії, Шопенга-
вер переносить її з царини явищ природи до царини людсь-
ких дій. «Цілковито так само, – писав він, – є й там, де вже
не причини і подразнення викликають настання явищ, ли-
ше мотиви, отже, в діях тварин і людей». У світі природ-
них явищ спостерігає філософ, що «тверде намагається ста-
ти рідким, а рідке – газом, жодного тіла немає без прагнення,
без жадоби. Ніде немає непорушної точки». Цей рух якраз
і є суттю життя в світі природи, так само, як у світі людсь-
ких дій, але не причини та мотиви.256 «Свідомість, – казав
Ґюйо, – обіймає досить обмежену частину життя та діяльно-
сті (людей). Загалом кажучи, підставою та первісним джере-
лом чинів, зроблених навіть при повній свідомості, є глухі
інстинкти та відрухи».257 «Розум, – вторував йому Барес, –
яка ж то незначна частина нашої душі»! А Суарес писав: «Ін-
телект багато про себе думає, а тим часом він продукт при-

255 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – S. 11, 101, 171, 191, 200, 411, 421, 969.
256 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – S. 11, 101, 171, 191, 200, 411, 421, 969.
257 Ґюйо Ж. Мораль без повинности і санкцій.



 
 
 

роди, папуга, що вдає орла».258 На подібній точці зору сто-
яв і Ніцше: «Це бажання (яке він називає гоном утримання
роду), що володіє однаково найвищою та найпосполитішою
людиною, періодично вибухає, як пристрасть духу, а тоді має
біля себе чудовий світ узасаднень і наказує всіма силами за-
бути, що є в суті своїй чином, інстинктом, шаленством, без-
засадністю».259 Це бажання є причиною всіх зусиль і актив-
ності, що оживляють природу. Це – сила в собі; без неї ні ро-
зум, ні інтелект не мали б нічого робити. Ця воля, яку Шо-
пенгавер називає ще сліпою діяльністю, бажанням, тугою,
поривом, жагою, люттю, гнівом і ненавистю, є першою галуз-
кою дерева життя. В цій волі немає жодного декартівського
Cogito, ergo sum. Інтелект – засада другорядна, підкорена в
світі, витвір пізнішого походження.

Та воля до життя – це «те, що вже дальше нічим не дасться
пояснити; таке, що, навпаки, треба покласти в основу будь-
якого пояснення». Це – «найреальніше в світі ядро дійсно-
сті». Вона є «не наслідок пізнання життя, не conclusio ex
praemissis, не другорядне щось, а лише перше і безумовне».
Людські вчинки, так само, як і те, що він зве Kunsttriebe тва-
рин (колонії термітів, сіті павуків) тільки видаються, «немов
вони повстали внаслідок далекосяглої обачності і свідомого
розумування (а тим часом все це є) справою сліпого гону,

258  Die literarischen Wegbereiter d. neuen Frankreich, R. E. von Curtius.  –
Potsdam. – S. 174.

259 Nietzsche F. La gaya scienza.



 
 
 

тобто не підлягаючої проводові пізнання, волі». 260 Те саме
каже й мислитель, який, врешті, настільки далекий своїми
думками від щойно цитованого автора, Спенсер: «Інтелект
не є силою (power), а лише знаряддям; не річчю, що сама ру-
хає і творить, а лише річчю, яку рухають і якою творять сили,
що стоять поза нею. Сказати, що розум управляє людиною –
так само немудро, як сказати, що нею управляють її очі. Ро-
зум – це око, через яке бажання бачить свій шлях, щоб себе
заспокоїти». Аналогію волі й інтелекту бачить він у вітрі, що
надимає вітрила корабля, в кермі, що тримає рука кермани-
ча. «Єдина правдива психологічна сила – це бажання».261

Після Юма розум ніколи не може бути мотивом наших
дій, коли не в’яжеться з якоюсь пасією чи афектом. Факти
життя ніколи не є мотивом людських учинків, коли вони не
збуджують у нас бажання або огиду. Л. Петражицький нази-
вав цю волю, ці афекти емоціями; це пасивно-активні, ру-
шійні подразники. Їхня суть, як, наприклад, в емоції голоду,
страху чи відрази є в своєріднім перетерплюванні і в пориві,
внутрішній принуці (спонуці), в притягуванні до чогось (pati
= movere), або відштовхуванні; емоції репульсивні й авуль-
сивні. Думки про насолоду та щастя, про уникання терпіння,
не відіграють ніякої ролі в процесі мотивації, якщо не наста-
ють емоційні подразники. «Що допоможуть мені в боротьбі
міцні м’язи, гострі сенси, здоровий розум, коли я не чую в

260 Schopenhauer A. Ueb. d. Willen in d. Natur, op cit., II, 11–20; III, 242.
261 Ware L. The psychicаl factors of civilization.



 
 
 

собі потягу використати їх до мого збереження, коли погляд
на поживу, усвідомлення небезпеки лишає мене байдужим,
не викликуючи ніякої акції?» – казав Каутський.

Ці емоції – безцільні в такому сенсі, що авульсивні чи ре-
пульсивні емоції не завжди отримані з їхньою користю для
одиниці. «Люди, – писав Юм, – часто діють свідомо проти
власних інтересів, отже, не думка про своє найбільше щастя
впливає на них». «У багатьох випадках, – писав Спенсер, –
терпіння має доброчинні (для одиниць) наслідки, а насоло-
да – шкідливі; авульсивні емоції часом ведуть людину на
смерть». Чому так буває? Тому, що людські емоції мають
на меті не збереження одиниці, а лише species. «Ненависть
і відраза, якою дихає одиниця, – казав Ґумплович, – це ли-
ше годинниковий механізм, кимось накручений… Хто той,
хто тут думає, відчуває, смакує, чи це одиниця? Ні! Це сус-
пільна група… Це її думки, її почуття, її смак, її переконан-
ня, отже, також і її наміри та цілі». «Кожна емоція, що грає
роль у громадському житті, – казав Дюркгейм, – мусить, за-
галом беручи, бути корисною для суспільства, в іншому разі
суспільство розклалося б, як це буває там, де мотивами по-
ведінки людей стають безпосередня насолода та безпосеред-
нє терпіння». Це називає Bopд «пристосуванням відчуття до
функції».262

На активний прояв цієї афективної властивості, який я
назвав волею, можна дивитися з двох точок зору – біологіч-

262 Durkheim E. Die Methode der Soziologie.



 
 
 

ної та психологічної. Друга – точка зору відчування, перша
– функції. Мети одиниці та природи – різні. Мета природи –
функція (виживання, репродукція, розростання species), ме-
та одиниці – відчуття (feeling), заспокоєння емоцій. Але во-
ни допасовані одне до одного. Змушена до дій своїми емо-
ціями, волею, одиниця, несвідома того, бажаючи осягнути
свою мету, осягає мету природи. Відчуття пристосоване до
функції. З точки зору природи, афект є засобом для функ-
ції. З точки зору організму, функція є засобом для афекту.
Втіха, яку відчує одиниця при виконанні функцій природи,
не була наміреною, не є обов’язковою складовою частиною
природи, але стає єдиною метою істот, що живуть. Природі
байдуже до їхньої насолоди чи терпіння, а їм – до її великої
схеми.

Так ці афекти, емоції одиниці стають величезною соціаль-
ною силою, динамічним рушієм суспільства, що утримує її
при житті, спричиняє її ріст і розвиток. У соціальному жит-
ті ця афектна сила є джерелом будь-яких дій і подій. Інте-
лект залишається керуючим чинником, силою ж, що діє в на-
прямку збереження роду, є воля, що є синонімом бажання.
Ці бажання – самолюбство, любов, ненависть, порив, лють,
прагнення до підкорення – це засада, що оживляє світ. «Са-
ма жадоба діяльності є наймогутнішим стимулом органічної
та надорганічної еволюції».263

Будь-яка, отже, збірна філософія гуртової одиниці (а на-
263 Ward L. The psychic, factors etc.



 
 
 

самперед – нації) має бути побудована не на відірваних заса-
дах логіки, а лише на цьому прагненні до життя, без санкцій,
без виправдання, без мотивування; яку не тільки не треба, як
хотіли драгоманівці, гамувати, а навпаки, треба плекати та
розвивати, бо з нею живе і вмирає нація; нею освячується вся
політика нації й усі її засади, і яку тамувати не можна ніяким
євнухам відірваних ідей – лібералізму, космополітизму, гу-
манізму тощо. Не обмежувати цю проявлену в діях одиниць
волю нації до розростання, пориву вперед і підкорення треба
нам, а лише зміцнювати її. І це зміцнення має бути першою
і головною засадою тієї національної ідеї, яку я тут ставлю
на місце кволого інтелектуального, безвольного, кастратного
провансальства.

Ця воля проявляється під різними формами, але в яких
формах вона не проявлялася б – чи в зворушливій іпостасі
героїзму та посвяти, в підпорядкуванні природи та людей,
чи в розкошуванні ризиком і небезпекою, скрізь, завжди шо-
пенгаверівська воля життя (Wille zum Leben) є однозначною
з ніцшеанською волею влади (Wille zur Macht), з боротьбою,
руйнуванням перепон. Це неясне бажання є, як казав Геґель,
прагнення волі конкретизувати себе, своє мусиш, свою не
заспокоєну потребу, об’єднувати суб’єктивне. Воля, що жи-
ве поки що в формі суб’єкта, прагне знищити цю однобіч-
ність, яка є для неї завадою. Знищити цю заваду змушує її
внутрішній неспокій, вона має проявити свою силу назовні,
зруйнувати межі, що відділяють суб’єктивне від об’єктивно-



 
 
 

го.264

Однією з найважливіших форм прояву цього геґелівсько-
го неспокою є насолода ризиком, небезпекою, рухом, твор-
чістю. «Що я люблю і що мене захоплює, – писав Барес, – це
творити».265 Ці люди – це ті подорожні Бодлера, що «від’їж-
джають, щоб від’їхати», які «самі не знають чому, все кли-
чуть: «Ходімо!», яких спонукає якась гарячка, якої «людсь-
кий розум ніколи не знав ім’я», яку Леся Українка називає
потворою, що всі імення їй дані не могли охопити її (сфінк-
сової) суті… Це були ті мандрівники Вергарна, які любили
вітер, повітря, простір, ідучи вперед у світ за очі (sans savoir
оu), підштовхувані їхнім гарячим і божевільним серцем».

Це була філософія туги за тим, що ти повинен зробити
(Sehnsucht des Sollens); мудрість тих, для яких ненасиченість
природної жаги, що ніколи не досягає останнього спокою
задоволення, не є прокляттям, як для франківських каме-
нярів, а лише найвище щастя, яке Шпенґлер вважав основ-
ною ознакою «фаустівської людини».266 Це – те, що Талон на-
зивав gout du risque, «насолода грати в лотерею життя, з на-
дією витягти великий жереб», пошук небезпеки. В цій фор-
мі виявлення волі до життя криється той самий виклик долі,
ворожому світові, об’єктивному, з яким вона прагне поміря-
тися силою та підкорити його своїй владі.

264 Hegel G. Aesthetik: Philosophiе d Gеschichte.
265 Von Curtius. O p. cit.
266 Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik, I, Abt. – S. 123, 124.



 
 
 

Часто ця воля проявляється, як героїзм. Герой або наки-
дає свою волю оточенню, перемагає, або не приймає цього
оточення, не дає йому зігнути свою несмертельну волю, не
схиляється перед ним, і гине, але не визнає чужої волі над
собою. Він шукає смерті, воліючи її, ніж упокорення перед
ненависним оточенням. Часто видумує він собі різні мотиви
своїх героїчних вчинків, але ці мотиви не є їхнім джерелом.
«Вони діють або ні, залежно від того, чи вони зустрічають-
ся в одиниці, чи ні, з іще іншим елементом». Цей елемент
– це є суто фізіологічне протиставлення свого суб’єктивного
«я», своєї волі – об’єктивному, і бажання перемогти – остан-
ня спроба кинути в обличчя зовнішньому світові своє «ні».
Це – «сліпий відрух істоти на кожний замах на її нетикаль-
не «я». Це – Non irreductible, свідоме засадничої неприми-
римості своєї до світу, френетичне рішення не змінити ані
йоти в своїй постанові. Талон розповідав приклад, коли це
невмотивоване «ні» діяло не тільки без мотивів, але й проти
них, проти переконань розуму.

Це – абстрактна втіха повставати проти будь-якої (чужої)
волі, яка хоче себе нам накинути, упивання цим «ні», що хо-
че затримати непорушним незалежність нашого «я», ставля-
чи її навіть над насолодою життям, «чистий рефлекс бойо-
вого півня, який у присутності іншого ніби відчував виклик
усіх зовнішніх сил, їжиться, готовий до бою, щоб перемогти,
або вмерти». Це те фізіологічне «ні», яке мусить відчувати
пес, що бачить кота, або жид, що бачить араба, або араб, що



 
 
 

бачить жида.
«Про це «ні», – казав Гельйо, – панування над світом на-

лежить тим, хто вміє сказати «ні».
Чим би не була ця невідома причина, що викликає ге-

роїчну акцію, вона існує, бо наказує нам наші вчинки, неза-
лежно від мотивів. Це чисте ago quia absurdum, дивний дар
реакції на фатальність оточення, яка змінює вигляд подій,
змушує гнутися тиранію зовнішнього світу, або заперечує її
величним жестом смерті. Це чудовий егоїзм відчуття сили
(puissance), «джерело найбільшої насолоди… взнесла здіб-
ність творити», що хоче проти всіх і вся утвердити свою во-
лю влади.267

У ще чистішому вигляді, ніж у насолоді ризиком і в ге-
роїзмі, проявляється воля до влади в нічим не прикрашено-
му, голому прагненні до неї, в жадобі панування. Ми бачили
цей момент в обох щойно обговорених формах волі життя;
вийти поза рамки себе самого, не прийняти дійсність «суве-
ренним жестом смерті», або накинути їй свою волю. «І одне,
і друге, – пояснює Ґольт, – є тією самою причиною; напад і
захист випливають в нього з одного спільного джерела». 268

Відповідний душевний настрій того, хто борониться, і хто
нападає, це – психологічні явища того самого порядку, це –
об’єктивність тієї самої волі життя, яка є однозначною зі жа-
добою панування, різниця лише в щаблі об’єктивності цієї

267 Gaultier J. М. La Logique de l’Heroї’sme. – Mercure de France. – Nr. 532, 1920.
268 Gaultier J. М. La Logique de l’Heroї’sme. – Mercure de France. – Nr. 532, 1920.



 
 
 

волі. В першому випадку (захист) йдеться про голу «афірма-
цію волі до життя, чисту й без подальшого додатку». В дру-
гому приходить цей додаток, крім афірмації власного, запе-
речення чужого, заперечення тієї самої волі в іншій одини-
ці. Бо однією з найхарактерніших ознак волі є безоглядність
проти інших. Для Геґеля це суб’єктивне, яке шукає об’єктив-
ності, є чимось, що «сягає поза чужий… йому світ зовніш-
нього», що стремить до розширення, до переступлення гра-
ниць, меж, до знищення їх, навіть силою.269 «Людська воля, –
казав американський соціолог Ворд, – це є сила, ненаситне
бажання прояву влади; це привласнення і втілення, бажання
перемогти, формування, творення та перетворення, аж поки
переможене не перейде цілком у повну владу нападника». 270

Відомий правник Гоббс твердив, що в цій волі, яку ми піз-
нали під стількома іменами, «головне є жага влади». «Жага
влади, – казав він, – походить від бажання бути могутнім, а
ця остання є простим виразом нашої духової та тілесної ак-
тивності, нашого життєвого динамізму. Виявлення волі – це
ніщо інше, як насолода розростання, виступу за власні межі.
Щастя не полягає в спокої та поміркованості бажань, щастя –
це безперервний поступ і розвій бажання від одного об’єкту
до другого, здобуття одного предмету, за допомогою якого
зараз ідеться до здобуття другого». Не в здобутті є щастя, а в

269  Schopenhauer A. Sammtl.  – Leipzig.  – Р. 339, 434, 440; II, 333; Hegel.
Vorlesungen etc. X. В., Abt.; Ward L. Outlines of sociology.

270 Ward L. Dynamic Sociology. – I. – Р. 174; Hegel. Vorles. ub. die Aesthetik.



 
 
 

здобуванні. На думку Гоббса, «ніколи не можна собі забез-
печити влади та засобів доброго життя, що є в цю хвилину,
без прагнення здобути їх ще більше». Здобути ще більше –
ось гола формула тієї волі, яка, хоч в іншому вигляді, визи-
рає і в насолоді ризиком, і в героїзмі.271

Цей instinct of sovereignty, це desir de pouvoir, який живе
майже в кожному з нас меншою чи більшою мірою, є, як ка-
же Гоббс, суттю всіх наших бажань, усіх наших аспірацій.
Для Ґюйо «сила утриматися при житті є обов’язковим пра-
вом життя не лише людського, але й усіх живих істот… бо
сила є, ймовірно, нічим іншим, як абстракцією життя». Ба
більше – ця сила, це прагнення є найбільш засадничою з ре-
альностей і неминучим ідеалом». Для Ґюйо збільшувати на-
пруженість життя, прагнення є самоціллю.272 А Ніцше писав,
що «навіть коли віддаємо… своє життя, як мученик за спра-
ву своєї Церкви, то це є жертва, складена нашому прагненню
могутності». Він радить своїм землякам: «Висилайте кораб-
лі у невідомі моря! Живіть у війні з рівними собі, і зі самими
собою (цю боротьбу зі самим собою духового я з тілесним
бачимо в Євангелії). Будьте нападниками і здобувачами, по-
ки не зможете бути володарями і власниками». Суть життя –
це мати і панувати; суть – боротьба за перевагу, за зростання
та розширення, за могутність, бо прагнення могутності – це

271 Hobbes Th. Traite de la Nature.
272 Ґюйо Ж. Мораль без повинности і санкцій.



 
 
 

й є жага життя!273

В настільки зрозумілому житті та його суті є два момен-
ти, тісно між собою поєднані: в боротьбі за розростання і
перевагу розрізняємо експансію як мету, а боротьбу – як за-
сіб. Насолода, яку відчуває одиниця при небезпеці, при ви-
конанні героїчних вчинків, захоплення влади – це хитрість
природи, щоб змусити одиницю коритися своїй меті. Це –
хитрість того, що німці називають Gattungsgeist (геній роду),
щоб забезпечити йому постійність і силу. Відчуття насоло-
ди, болю існують для того, щоб могли правильно відбувати-
ся функції цього організму, щоб він міг жити, розмножува-
тися, міцніти та витримувати конкуренцію з іншими species.
Обов’язковою умовою для цього є експансія, бо коли суттю
волі до життя є воля панування та здобуття, то суттю її є й
прагнення до розростання, без якого здобуття неможливе.274

Цей закон експансії, не зважаючи на існування його чис-
ленних опонентів, існував, існує й існуватиме. Ось що про
нього казав ще Спенсер: «Одна суспільна правда варта того,
щоб про неї окремо згадати: правда, що організми постійно
вдираються один у сферу існування іншого. Прагнення, що
спостерігаємо серед людських рас, прагнення заволодіти чу-
жими землями, властиве всім видам організмів і проявляєть-
ся в них усілякими способами. Можна сказати, що межі сфер
існування кожного виду означуються рівновагою двох воро-

273 Nietzsche F. La gaya scienza.
274 Ward L. Dynamic Sociology. – I. – P. 174.



 
 
 

жих одна до однієї систем, сил… Прагнення, властиве кож-
ному видові, – увірватися в чужу сферу, в інший спосіб жит-
тя, в інше середовище». І далі – «людський рід, хоч і отарна
порода, все ж таки завжди був і тепер залишається ще хи-
жацькою породою. Почуття симпатії завжди придушувалося
там, де громадська безпека вимагала її нехтування. Еволю-
ція тих вищих соціальних відчуттів, корінням яких є сим-
патія, постійно затримувалася такими діяльностями, які бу-
ли обов’язкові через боротьбу за існування між племенами
та націями».

Цей закон боротьби за існування, з тими чи іншими змі-
нами, приймає сучасна соціологія, як факт. І буржуазна со-
ціологія так само, як і соціалістична. Соціалісти кажуть: «За-
кон боротьби за існування – це факт, який ніхто серйозно
не заперечуватиме», і далі: «сила є причиною народження
нової доби».275 Це казав один із епігонів революційного со-
ціалізму. Ще гостріше висловлювалися провідники в своїх
творах. А ось що казав про це саме соціолог буржуазний: «Те
що називається витривалістю (в боротьбі за існування), це
просто монополія сильніших. У процесі здобуття – витри-
валість здібного означає упадок нездібного, добір сильного
означає руйнування слабкого». І далі: «той самий процес (що
й в органічному світі) можна спостерігати і між вищими та
нижчими расами людей… Розвиток нижчих рас затримуєть-
ся расами вищими… Чи вони хочуть, чи ні, вищі раси на

275 Quelch. The Socialists. – 1913.



 
 
 

всій земній кулі повільно, але вперто усувають нижчі в бо-
ротьбі за буття… Закон природи є право сили (the right of
might)… Погляд на історію, хоч з пташиного польоту, пока-
зує, що людина діє за тим самим принципом, що і в неї сила
творить право». В людській громаді так само, як деінде. Так,
як у світі органічному, ці самі закони діють і в надорганіч-
ному світі.276

У повній злагоді з тим буржуа казав і соціаліст: «Яки-
ми переконаними інтернаціоналістами ми не були б, мусимо
визнати факт, що людство поділене на різні національності з
взаємосуперечливими інтересами».277

Експансія – це не тільки самоутвердження власної волі
до життя, але й заперечення її в інших, – такий закон жит-
тя органічного та надорганічного. Шпенґлер бачив у законі
експансії істоту фаустівської, окцидентальної культури. Во-
лю могутності він бачить і в старій готиці, катедрах і хре-
стоносних походах, у завойовниках вікінгах і готах. В цьо-
му ж шукав цю волю Гоголь, коли тужив за «залізними ві-
ками», де все було ентузіазмом, поривом, амотивним рухом
уперед…278

Ідеєю цього руху переймався Ніцше: «Ми ще не знаємо, –
писав він, – що це є куди, до якого нас жене, коли вже відір-
вало нас від нашого старого ґрунту. Але сам цей ґрунт запа-

276 Quelch. The Socialists. – 1913.
277 Quelch. The Socialists. – 1913.
278 Spеngler O. Untergang d. Abendlandes.



 
 
 

лив у нас силу, що жене нас геть у далину, у пригоди, які тяг-
нуть у безкрає, невипробуване, невідкрите, ми мусимо бути
завойовниками».279

Така агресія, експансія, втручання в сферу існування ін-
ших, яка є підставою волі влади, тобто волі до життя, має
своєю обов’язковою передумовою боротьбу. Кожен теоретик
експансії був завзятим апостолом ідеї боротьби. Хитра при-
рода, що турбується лише про нормальне відбування функ-
цій, зробила так, що коли нормальна людина (і не лише лю-
дина) відчуває в боротьбі величезну насолоду, маючи її як
самоціль. Джек Лондон називав це інстинктом, який ще й до-
сі «жене ловців із галасливих міст у ліси та долини вбивати»
звірину, почуття задоволення успішного чемпіона.280 Та пси-
хологія дуже наближена до психології спортсмена загалом,
і нею відзначається знову та окцидентальна душа, про яку
говорив Шпенґлер, і яка цілком чужа орієнтові281… Персь-
кий шах, присутній на перегонах на запитання, чи йому по-
добається видовисько, відповів: «Ні, не знаходжу в цьому на
приємності, ні глузду. Що один кінь біжить швидше за ін-
шого, я й без цього знав; а який саме бігає швидше, який по-
вільніше, мене мало цікавить». Ось як класично казала про
це Леся Українка в «Трьох хвилинах»: «У суперечці зі своїм
супротивником і в’язнем, жирондистом, каже до нього мон-

279 Nietzsche F. Wille zur Macht. – S. 99.
280 London J. The Call of the Wild.
281 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra. – Wille zur Macht.



 
 
 

таньяр. І хоч ні ти, ні я того не знаєм, кому й чому підвали-
ною служим, та кепський був би з мене будівничий, якби я не
хотів міцніше класти і в праці переважити тебе». Прекрасна
поетична фраза змагання заради змагання.

Боротьба загалом, а війна, як її форма, зокрема. Відомий
англійський політик сер Джон Горст, на запитання Ллойд
Джорджа під час бурської війни, відповів: «Ви гадаєте, що ця
війна ведеться, щоб наситити наше бажання заволодіти зо-
лотими копальнями Йоганнесбурга, а Чемберлен думає, що
ми воюємо за рівноправ’я всіх білих на південь від Замбезі.
Обоє не маєте рації! Ми вплуталися в цю війну тому, що
вже впродовж більш, ніж одного покоління не було пускання
крові та людська природа не могла цього довше витримати.
Війна була невідворотна, і якщо б ми не встряли у супереч-
ку з бурами, то мали б серйознішу боротьбу з якоюсь з кон-
тинентальних держав. Ніколи досі не було такої довгої мир-
ної перерви». Англієць Болдвін, якого мало не розшарпав
лев у Африці, описуючи свої враження, писав: «Навіщо лю-
дина ризикує життям, не маючи в цьому жодного інтересу?
Це питання, розв’язати яке не буду намагатися. Можу лише
сказати, що перемога дає нам внутрішнє задоволення, варте
того, щоб наразитися на будь-які небезпеки, навіть тоді, ко-
ли нема кому бити нам браво». Це те почуття перемоги, яке
огортає вояка й мисливця, яке можна знайти у мандрівника,
колонізатора, інженера.

Воля влади – це розширення, втілення, зростання, праг-



 
 
 

нення проти того, що чинить опір. Ця воля влади може про-
являтися лише при опорі: це передусім бажання перемогти,
переформувати».282 Для Ґюйо це найбільший закон життя:
«Коли існує якесь загальне право життя, то таке: будь-яка
істота, що творить (можна б розтягнути цей закон навіть на
рослини), відповідає на напад обороною, яка сама найчасті-
ше є нападом, відбиттям удару. Це первісний інстинкт, що
має джерело у відруховому жесті, в збудливості живих тка-
нин». Він справді невід’ємний від життя індивідуаліста. В
кожному первісному суспільстві, щоб жити, треба вміти вда-
рити того, хто нас вдарив.283 Для Геґеля це велике позитивне,
що лежить на дні нашого психологічного «я», що хоче себе
проявити й нав’язати себе життю, має зробити це в бороть-
бі і через неї. Процес протиставлення, суперечності і розв’я-
зання цієї суперечності – це найгарніший привілей живих
натур. «Те, що відразу вже є лише афірмативне, є і буде без
життя, так само, як і те, що залишається при невирішеній
суперечності».

Цю боротьбу Геґель називає боротьбою за вирішення су-
перечності. Для нього, як і для Ніцше, Шопенгавера, Шпе-
нґлера, Ґюйо й інших, ця воля життя та боротьби є такою
ж волею влади, панування, а тому, що панування є щось
квалітативне, а не квантитативне, як гроші чи майно, яке вже
через свою природу зовсім справедливо може бути поділене,

282 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra. – Wille zur Macht.
283 Ґюйо Ж. Мораль без повинности і санкцій.



 
 
 

то там, де входять у гру справи панування та влади, відра-
зу ж повстає суперечка та боротьба.284 Так із самої натури
тієї таємничої волі робить висновок Геґель обов’язковість
моменту боротьби в цьому світі. Для автора «Світу як волі
й уяви» природні сили в неорганічному світі, і різні роди в
органічному, мають перебувати в стані постійної боротьби.
Скрізь він бачить «бій не на життя, а на смерть між одиниця-
ми цих родів. Поле й предмет боротьби є матерія, яку вони
навзаєм намагаються собі видерти, а також час і простір…
Сили природи й органічні форми сперечаються за матерію, в
якій вони себе хочуть проявити, причому кожне з них лише
те посідає, що відібрало іншому». Ворожнеча неминуча, бо
кожна воля існує для себе, як відмінна і протилежна іншим
сила.285

Звідси випливає величезне значення негативного момен-
ту кожної ідеї, яку осуджували філістери від провансаль-
ства. Геґель казав, що ніяка афірмація неможлива без запе-
речення; що без останньої неможливе привернення гармонії
та знищення суперечності. Ґюйо підкреслював, що немає
різниці між нападом і захистом; для Ніцше ця боротьба та
діонісівська засада, що розриває закляте коло індивідуаліза-
ції» (генієм якої був Аполлон), перемогу суті над явищем;
перемога метафізичного над фізичним. Воля була для ньо-
го universalia ante rem, що могла стати universalia in re (дійс-

284 Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik. – 2 Кар.
285 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – I. – S. 230, 411.



 
 
 

ністю) тільки через заперечення, через боротьбу. 286 Те ж ка-
же вже стільки разів згадуваний тут німецький філософ: «Це
належить до поняття живого, що воно мусить рости, що воно
розширює свою владу, а тим самим мусить чужі сили вби-
рати в себе. У нас кажуть про право одиниці боротися; в та-
кому самому значенні можна говорити й про його право на-
падати. Бо обидва потрібні для всього, що живе: зачіпаль-
ний та оборонний егоїзм не є речі вибору або вільної волі, а
лише фаталізмом самого життя… Громада, що відкидає за-
воювання, перебуває в стані упадку».287 Ще ясніше про це
сказав Ніцше. «Вільним звеш ти себе? – писав він. – Я хо-
чу почути твою думку, що володіє, а не те, що ти втік від
ярма. Вільний від чого? Яке до цього діло Заратустрі! Але
нехай говорить мені ясно твоє око: вільний до чого, не тіль-
ки до оборони, визволення (від чогось), але й до накидання
своєї волі чомусь (до чого). Напад і оборона, афірмація сво-
го та заперечення чужого».288 «Крайні позиції зміняються не
поміркованими, але такими самими крайніми, лишень про-
тилежними» – в таку формулу уклав Ніцше закон будь-якої
еволюції, даючи базу для укладання змісту будь-якої нової
ідеї, яка хоче прийти на зміну старої.289

Ще глибше розвинув цю формулу Кайзерлінг, у якого чи-

286 Nietzsche F. Geburt der Tragоdie, Wille zur Macht; Also sprach etc.
287 Nietzsche F. Geburt der Tragоdie, Wille zur Macht; Also sprach etc.
288 Nietzsche F. Geburt der Tragоdie, Wille zur Macht; Also sprach etc.
289 Nietzsche F. Geburt der Tragоdie, Wille zur Macht; Also sprach etc.



 
 
 

таємо: «Життя є метафізична динаміка. Обов’язкове погод-
ження сил тут не має ваги. Не гармонійне, а лише те, що за-
раз є найплідніше, є ідеалом. Тим самим мусимо поховати
багато з того, про що людство здавна мріяло, як ідею вічного
миру або щасливого царства. Ідеал досягається лиш тим, що
йдеться не дорогою узгодження, а лише контрапунктування,
і тим досягається, що існуючі однобічності… входять у но-
вий ритм». В цьому є глибоке виправдання будь-якої одно-
бічності, бо світ все ж є якоюсь єдністю; бо акція завжди ви-
кликає протиакцію, бо здійснення однобічного – найкорот-
ша дорога для осягнення цілого. Всі великі реформатори бу-
ли значною мірою однобічними; і саме не гармонійні харак-
тери викликали найсильніші потрясіння. Коли нове людство
колись дійде до панування, то станеться це не шляхом мир-
ного всерозуміння і порозуміння… Воно так само принесе
меч, як принесло і християнство».290

Всі великі революційні ідеї перемагали таким чином. Хоч
би й християнство. Ось що читаємо в «Парадоксах католи-
цизму» (Mgr. R. H. Benson): «Який був безпосередній вплив
особи Ісуса Христа для суспільства, серед якого Він жив, як
не конфлікти, пролиття крові та руїна, які закидали Його
церкві? Не слова новітнього гуманіста, сучасного толерант-
ного християнина падуть із уст Ісуса Христа. «Підіть і ска-
жіть цьому лисові», – закликав Він, говорячи про ватажка
народу; «гроби повапнені, гадюки, лицеміри». Такими сло-

290 Kayserling Gr. (з одного відчиту) // N. Fr. Presse. – 23.02.1923.



 
 
 

вами Він послуговувався, промовляючи до представників із-
раїльської еліти. Чи можна собі уявити більш провокацій-
ну промову? «Не дуріть себе, – закидає Він сучасному гу-
манітарію. – Я не прийшов, аби принести мир за будь-яку
ціну; є речі, гірші за війну та пролиту кров. Я прийшов, аби
принести не мир, а меч. Я прийшов, аби розділити родини,
а не тому, щоб їх поєднати; щоб зруйнувати царства, а не
для того, щоб їх укріпити, щоб підняти матір проти донь-
ки і доньку проти матері, щоб установити не толеранцію, а
універсальну правду». Він прийшов запровадити насампе-
ред царство Боже, аж потім царство цього світу; спочатку
мир Божий, а аж потім – гармонія між людьми». Він турбу-
вався спочатку про революцію, а потім про гармонію (а в нас
журяться спочатку про гармонію та музику). А в Євангелії
стоїть: «І від часу Ісуса Христа та до сьогоднішнього дня
царство небесне здобувається силою і хто добуває його, той
силоміць бере його».291 Ілюстрація до слів Кайзерлінґа, що
життя, так само, як і музика, діє гармонійно через дисонанс,
що Urphenomen життєвого процесу є порушення рівноваги,
не унісон (Einklang).

Те саме підкреслює відомий протестантський теолог і фі-
лософ Гарнак. Для нього найбільший реформатор людства
був «перейнятий великою суперечливістю між царством Бо-
жим і державою світу цього», яке усунеться тільки бороть-
бою. «Боротьба та перемога в усій їхній драматичній вираз-

291 Benson R. H. Paradoxes du catholicisme.



 
 
 

ності стоїть перед його душею… Уява двох держав, Божої та
чортової, про боротьбу між ними і про майбутній останній
бій, в якім Люципер буде поборений і на землі». Не тільки
субстанції та сили неорганічного й органічного світів, про
які казав Зіммель, але й субстанції та сили світу надорганіч-
ного, його порядок та ідеї, «вимагають від нас зусилля і бо-
ротьби, поки нам віддадуться.292 Кожен культурний світ по-
вставав «не з логічного аналізу попереднього, а зі заперечен-
ня того, чим жив попередній».

Цей момент боротьби, який соціологи і філософи визна-
вали чимось неминучим, ще з більшим натиском під-
креслюється політиками щодо людської суспільства. Вище я
цитував двох теологів – католицького та протестантського,
які підкреслювали невідворотність моменту боротьби для
перемоги, для життя загалом нової ідеї. Політичні публіци-
сти підкреслювали його неминучість для життя націй. Для
Макса Мюллера в надорганічному світі боротьба також є
неминучою передумовою стану рівноваги. Нації ростуть і
живуть для того, щоб дати себе взаємно почути, і лише в цьо-
му терті кожна з них може розвиватися. Звідси падає особ-
ливе світло й на війну.293 В італійця Енріко Коррадіні воля
життя та воля влади обертаються у волю війни, коли він ка-
зав про справи національні. «Воля війни між націями вічна.
Війна є вічна. Історія це підтверджує. Всі окремі історії на-

292 Harnack Ad. Das Wesen des Christentums. – Leipzig, 1902.
293 Mainecke F. Weltburgertum u. Natioralstaat. – Berlin, 1919.



 
 
 

цій і держав підтверджують це». І тут шлях до гармонії ве-
де через боротьбу, «міжнародний мир – це єдність націй для
витворення життєвих дібр. Війна – це боротьба націй за їх-
нє володіння». Коррадіні так само відкидає наперед устале-
ну гармонію, відразну афірмацію. «Насправді принцип вій-
ни і принцип миру є лише два боки того самого принципу.
І принцип єдності, і боротьби між класами, є ніщо інше, як
два боки того самого; життя нації, як і життя між націями,
не складається з єдності і не складається з боротьби, воно
складається і з одного, і з іншого. Життя націй складається
зі сталого руху, що обертає єдність на боротьбу, а боротьбу
– на єдність.

І міжнародне життя побудоване на боротьбі, на постійно-
му русі, що обертає мир на війну, а війну – на мир. Лише в
єдності та боротьбі класів виявляється глибока єдність цьо-
го покоління. І ще глибше між націями, в їхньому мирі та
війні проявляється єдність нашої species. Бо війна ведеться
не серед людей, не серед народів, не серед націй, не серед
племен. Вона існує між species, а тому – і між людьми, на-
родами, націями тощо. Автор відважно стверджує, що перед
світовою війною було чотири пацифістські теорії, і в кожній
із них була війна. Існувала теорія військова. Збройний мир
мав знищити війну, але саме війна вийшла з нього. Взаєм-
на економічна залежність націй (interdipendenza economica)
мала зашкодити війні, але саме вона викликала конкурен-
цію, що призвела до війни. Існувала соціалістична теорія:



 
 
 

соціалістичний інтернаціонал мав принести опір війні, але
зі соціалізму, який знищував насильством національні сус-
пільства, також вийшла війна: виникла революція, а з неї
– й війна. Існувала теорія буржуазного космополітизму. Ди-
фузія культур і цивілізацій мала вбити дух між народами і
саму війну, але й ця теорія призвела до війни. Виродження
та здрібніння класів і націй спровокувало варварів на вій-
ну. «Війна є в мілітаризмі і в пацифізмі, в силі і слабкості,
у відвазі та боягузтві, в здоров’ї та дегенерації, у варварстві
та цивілізації, в species загалом, species войовнича у самій
своїй природі.294

Зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії
визначив я як першу підставу націоналізму, який тут про-
тиставляю драгоманівщині. Другою такою підставою націо-
нальної ідеї здорової нації має бути таке прагнення до бо-
ротьби, таке усвідомлення їхньої обов’язковості, без якої
неможливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні віра в
нього, ні тріумф жодної нової ідеї, що хоче змінити облич-
чя світу. Першу з цих підстав я протиставляю тому духов-
ному кастратству, яке виключало волюнтаристський чинник
із міжнаціонального життя, сліпо вірячи в творчу силу інте-
лекту. Другу ж протиставляю засадничому пацифізмові на-
шого провансальства, яке вірило у вічний мир Ліги націй.

294 Corradini E. L’Unita et la potenza delle nazioni. – Firenze.



 
 
 

 
Розділ ІІІ

Романтизм, догматизм, ілюзіонізм
– третя вимога націоналізму

 
Волю влади я визначив, як щось, що прагне розірвати за-

кляте колесо індивідуалізації, щось, що намагається підня-
тися над сенсовним, над світом явищ, над феноменом, за-
гальне над окремим». Біологи вчать нас, що в царстві приро-
ди спостерігається два феномени – емоція (feeling) і функ-
ція (function), та що за людськими афектами криється хитра
природа (або species), яка через них реалізовує свої цілі. Ні-
мецький філософ формулює це так: «безмірні маси (людсь-
ких) воль, інтересів і вчинків є лише знаряддя та засоби
світового духу (des Weltgeistes) для осягнення своєї мети».
Опонент цього філософа, говорячи про цей самий предмет,
повторює те саме за своїм попередником. Він каже, що «при-
рода досягає своєї мети лише тим способом, що прищеплює
одиниці певне уявлення, марево, за допомогою якого вона
вважає добром для себе те, що насправді є лише добром для
роду». Власне це уявлення, це марево, цей інстинкт, це за-
гальне, якщо воно одушевляє одиниці та маси, з’являється
в збірному (й особливо в національному) житті в формі за-
гальної ідеї. Цей інстинкт підіймається над почуттям влас-
ної безпеки (насолода ризиком), над власним «я» (героїзм),
над гуманізмом і над чужим «я» (експансія, боротьба). Як



 
 
 

загальне підіймається взагалі над всім окремим у просторі
та часі. І цей підйом над окремим є однією з головних ознак
кожної великої ідеї, поруч із двома вже зазначеними – ан-
тиінтелектуалізмом і революційністю. Кожна велика, отже й
наша, національна ідея, що хоче перемогти, не може обійти-
ся без цієї ознаки.

В основі людського життя лежить ein Trieb (Фіхте), бажан-
ня, що в будь-яких змінах залишається незмінним. Але щоб
вибратися нагору, створити свій світ, треба, щоб це бажання
себе усвідомило, і переклало у поняття; щоб із того, що Спі-
ноза назвав confusa idea, став ясною ідеєю. Це усвідомлене
бажання – це та загальна ідея, про яку тут кажу.295

Жюльєн Бенда окреслив її ознаки словом «романтизм»:
це була «віра в те, що нею проголошується, як (загальною
ідеєю) правду, єдину правду; що щастя світу вимагає, щоб
те, що (нею) проголошується, було сказане». Романтизм, це
– дух апостольства, бо всі апостоли – романтики.296 Віра в
свою вічну правду, рішення пожертвувати їй усім дочасним
– ось головна ознака романтичної (або теологічної) доктри-
ни, якою є будь-яка велика доктрина.

В Анатоля Франса беру термін «теологічна ідея». Він, хоч
і ті ідеї засуджує, однак мусить визнати їхню вагому роль в
історії. Під цими доктринами Франс розумів ті відірвані ідеї,
слава, рідний край, відплата, які накидаються масі та про-

295 Fichte J. Reden an die deutsche Nation; Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik.
296 Lettres a Melisande // Nouvelles Litteraires. – Nr. 136. – Р. 25.



 
 
 

тиставляються її інтересам, а також інтересам числа, інтере-
сам «сьогодні». Це ті ідеї, які, як інтереси загального, про-
тиставляються теологами інтересам окремого: одиниці, їх-
ній механічній сумі, цій генерації, її матеріальному добро-
буту, щастю всіх, миру і «благоденствію», гуманізму тощо.
Романтик не вважає ці окремості чимось самостійним, а ли-
ше за змінними явищами, за якими криється незалежна єд-
ність (freie Einheit), їхній осередок і душа. Антиромантик,
навпаки, бере світ таким, яким він є, не входячи в суть речі,
беручи те, що стається, як лише окреме, тобто відповідно до
нього, позбавленої будь-якого значення, випадковості».

У Фіхте романтизм – це почуття приналежності одиниці
до цілого, яка в ім’я ідеалу цілого бореться з ворожим йому
ладом, «без огляду на те, чого від того може лякатися або
сподіватися для свого сенсового добробуту». І то так, що сам
погляд на цей суперечливий ідеалу стан речей викликає про-
тест. Незацікавленість, отже, й незалежність від наслідків, і
безмотивність (сам погляд, без логіки) є рисами будь-якої
романтичної ідеології. Група має свою окрему реальність, її
явища – надособовий характер, а ідея, що тримає групу ра-
зом, має своє супраіндивідуальне життя, підіймаючись над
просторовим віддаленням одиниць (separation spatiale), так і
над віддаленням часовим (separation temporelle) поколінь.297

Антиромантик, яким був наприклад Л. Толстой, обу-

297 Fichte J. Reden an die deutsche Nation; Simmel G. Comment les formes sociales
se maintiennent // L’ annee sociologique. – Paris, 1898.



 
 
 

рюється, що вояк замість запитання особистого, що йому
робити, підсуває запитання загальне, про державу, рідний
край, або про присягу, честь, або якусь мету, яку досягнеть-
ся аж у майбутньому, взагалі про щось відірване та неозна-
чене. Особисте й загальне, сьогодення і майбуття, означене
і відірване, це суті двох бігунів: романтизму та суспільного
утилітаризму.

Для романтика важливішою за добробут є національна
місія, замість миру – боротьба за неї, замість інтересів цієї
генерації – тривалі інтереси нації, замість щастя одиниці
– міцність спільноти, держави. Теолог думає, що інтереси
species, загальної справи, переважають інтереси її складових
частин, не тотожні їхній сумі і навіть від неї іноді відрізня-
ються. Він думає, що кожний рід (species) живих істот зали-
шається неторканим постійною зміною індивідуумів. Воля
до життя вкорінюється і знаменує себе властиво в ідеї, в роді:
тому лише на його існуванні насправді залежить воля життя.
Щоб говорити прикладами, їй залежить не на левах, а лише
на їхній ідеї, на leonitas. Тому й визнавав Платон властиве
буття лише ідеям, тобто species, родам, але одиницям тільки
невсипуще об’явлення і зникання.298

Ренан характеризує цей романтичний дух (хоч і називає
його іншим ім’ям) як тяжіння до великих речей (le gout des
grandes choses). Дух протилежний романтиці живе в тій де-
мократичній юрбі, яка бачить своє щастя в дешевому уряді,

298 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – II. – 1205.



 
 
 

що не дуже каламутить спокій і зручність одиниці, – в за-
взятій волі не робити жодної жертви задля інтересів, яких не
можна торкнутися; в бажанні натовпу, щоб його залишили в
спокої робити свій маєток, і дали змогу якнайменше плати-
ти, нехтуючи всім тим, що зветься славою, силою, блиском.
Романтичний дух для Ренана – це раптова готовість дати се-
бе вбити для ідеї, до якої не прив’язується жодного особи-
стого інтересу. Тому, між іншим, він, як і багато інших, у
війні бачить неславний прояв цього романтичного духу, що
огортає одиниці. Бо війна означає зречення егоїстичних роз-
ваг, вона саме щось протилежне до того браку зречення, тієї
захланності в домаганні особистих прав, які є суттю нашої
сучасної демократії.299

Цей ідеалізм, ця релігійність, ця теологія, це той роман-
тичний дух, що ставить вічне над дочасним; цінності, які нам
нічого не приносять над нематеріальними інтересами; під-
порядковування інтересів «мене», «тебе», «нас» – ідеї вели-
кого цілого, яке в релігійному житті називається Церквою, в
етичному – моральними засадами, а в політично організова-
них суспільствах – нацією чи державою, як поняттям, відір-
ваним від кожної суми живих одиниць, що розмовляють од-
нією мовою або заселяють спільну територію.

«Коли Клемансо, – читаємо в L’Humanite, – в основному
журився, як вставити у мирну угоду крапку, що трактувала
про повернення французьких прапорів, узятих 1870 pоку, то

299 Renan E. La reforme intellectuelle et morale.



 
 
 

це глибоко релігійне, він має культ рідного краю… Він не ма-
теріаліст, він емоціоналіст… Йому не важливо, що Франція
переносить цілими роками війну, терплячі фінансові тягарі
внаслідок утримання в воєнному стані цілих армій… Фран-
цузи з того огляду потерплять, але Франція дасть здивова-
ному світові видовище незнаної могутності; її честь засяє, її
слава заясніє, а це – найважливіше».300 Ці слова писав ворог
теології та релігії, демократ і соціаліст, звідси й його роздра-
тований тон до тих ідей. Але наскільки у цій цитаті блиску-
че охарактеризований той релігійний дух, дух ідеалізму, з
яким стоять, а без якого падають великі нації – з одного бо-
ку, а з другого – той дегенерований демократизм (сплагій-
ований нашим провансальством), який лише турбується, в
цьому випадку, не про Францію, а лише про сучасних фран-
цузів, про продукцію і кусень хліба замість могутності краї-
ни, її честі та об’єднання національної території. Як бачимо,
наша мінімальна драгоманівщина не є суто українським яви-
щем, вона має багато спільного з демократією взагалі.

З іншої точки зору, але про те саме, говорить і Заратуст-
ра. Він звертається, в своїй проповіді проти спеціальних чес-
нот, настільки улюблених антитеологістами, проти окреміш-
ностей, щастя теперішнього покоління (милосердя). «Затям-
те оце слово: кожна велика любов стоїть над милосердям
своїм (до одиниць), бо їй хочеться улюблене щойно створи-
ти! Чому? Ви питаєте чому? Я не належу до тих, що їх можна

300 Gutrel F. Materialisme, Idealisme, Theologie // L’Humanite. – Червень 1919.



 
 
 

питати за їхнє «чому»… Відівчіться вже раз від того «для»,
о творці! Сама чеснота ваша жадає, щоб не робили ви нічого
«для», «щоб» і «чому».301

Цим романтичним духом віє і від віршів великої поетки
Лесі Українки. Від своєї великої ідеї, як її Меріам, що йшла
за Месією, вона «просити не мала… ні здоров’я, ні страви на
безхліб’я»; вона дбала не (як Марта) про потреби часу, а ли-
ше, як Марія, про вічне; про те вічне, за яке волів Хадіжу як
свою другу дружину Айшу Магомет. На ту саму ознаку ро-
мантичних вартостей вказує, подібно до нашої поетки, Емер-
сон, коли каже, що видимі речі – дочасні, а невидимі – віч-
ні.302 Фіхте каже, що великі рухи перемагали лише тому, що
захоплювалися вічним. Цікаво, що таке саме слово зустрі-
чаємо у революціонера і соціаліста Сореля: «Наполеонівсь-
кий вояк, – читаємо в нього, – жертвував своїм життям за
честь бути співтворцем вічної епопеї і жити в славі Франції,
не протестуючи проти того, що сам він назавжди залишить-
ся бідним».303 Шпенґлер послуговується для вислову такого
самого поняття словами безумовного (яке він протиставляє
умовному) та ірраціонального (протиставленого конкретно-
му).

Щодо тієї наполеонівської теми, пригадаймо, що про це
казав Спенсер. Англійський соціолог з дива не може вийти,

301 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra.
302 Emerson R. W. Nature and thought.
303 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

чому в той час, як імена головних діячів терору прокляті, ми
називаємо Наполеона великим, хоч він скоїв убивства, які
Спенсер обчислює мільйонами, та які перевищують усі уби-
вства діячів гільйотини.304 Відповідь на це проста, вона по-
лягає в тому, що люди, налаштовані теологічно, цікавлять-
ся не стільки інтересами, скільки ідеями, вічним, славою та
величчю Франції. Чудово виражено це у вірші чеського по-
ета Й. Пелішка «Повернення Наполеона». Він описує стару
матір, яка віддала цісареві трьох синів, що не повернулися.
Стара «жила, старіла, бідувала, – зненацька чутка залунала:
з вигнання, з острова, з чужини, вертається до батьківщини
народний, мертвий вождь»… до Пантеону. На вулиці, при-
глядаючись до походу, вона хоче кинути слова прокляття то-
му, чия ненаситна жадоба панування та війни забрала в неї
трьох синів і знищила особисте щастя. Але коли в юрбі поба-
чила, як «скрізь маяли смутні прапори, ревли гармати голос-
ні, сталеві сяяли багнети, скидались коні, – на лафеті труна
сталевая гула», вона забула про все: «тепер вже мати почу-
вала, що мало трьох синів було, що для Москви та Ватерлоо
вона б кількох ще віддала, – для кожного з отих боїв вона б
дала своїх синів вождю народному на славу, на гру велику та
криваву».305 Демократи побачать тут відсутність свідомості
однієї з представниць пригніченого народу, а Драгоманов –
шкідливу афектацію. Я ж бачу в цьому почутті, в цій при-

304 Spencer Н. Introduction a science sociale. – Р. 171.
305 ЛНВ. – Ч. VI. – С. 24.



 
 
 

в’язці не до сучасних особистих турбот, а лише до речей і
примар, найшляхетніше зворушення людської душі, найпід-
нятіший ідеалізм, який змінює обличчя світу. Слова Єван-
гелія: «Коли хто приходить до Мене і не зненавидить батька
свого і матір, і жінку, і діти, і братів, і сестер, та й ще свою
душу, не може учеником мені бути!» Подібно й у св. Терези:
«Мій Боже! Навіть коли б я була певна, що піду до пекла, це
мені не завадить любити Тебе і на землі, і в пеклі!» «Можна
любити тільки в майбутнє, можна хотіти тільки вперед!» –
так висловив це один із наших сучасних поетів.306

Такий характер романтичної, релігійної, як хочете її нази-
вайте, ідеї – загальної, відірваної, що ставить себе понад усі
партикулярності, понад усе окреме і окреме, яка, коли про-
являється в національному житті, ставить велич і потугу за-
галу над щастям і добробутом одиниці, класу, цієї генерації,
її спокою, миру; ставить націю як ціле – над нацією як ме-
ханічним зібранням; цілісність із мертвих, живих і ненарод-
жених – над цим поколінням; далекі над ближніми, речі та
марева над матеріальними інтересами, максимум над міні-
мумом, абстрактні вартості над конкретними, невмотивова-
ну волю життя та влади – над будь-якими «чому» і «наві-
що», позиченими в лексикону чесного міщанина, що дбає
лише про потребу часу. Ідею цілого протиставляється тут ін-
шим правдам, надгуртовим або підгуртовим (наднаціональ-
ним або піднаціональним), правилам лібералізму і суспіль-

306 Євангеліє від Луки. – 14, 26.



 
 
 

ного матеріалізму.
Я говорив про романтичний характер великих доктрин.

Тепер треба підкреслити їхній другий аспект: догматизм і
безсанкційність. Ці доктрини завжди з’являються в супро-
воді категоричного наказу, почуття, що наказує безоглядний
послух. «Ці ідеї, – писав Лє Бон, – поєднані з простими і
крайніми почуттями… Вони приймаються масою, як дог-
ми віри, enbloc, або відкидаються, вважаються абсолютни-
ми правдами або абсолютними помилками… Бог, або мамо-
на».307 Такий характер цих доктрин, і лише такі доктрини
знаходять зазвичай послух у масах, тобто доктрини пов’яза-
ні з амотивними почуттями, прості та категоричні. Відомий
італійський соціолог Вільфредо Парето, казав, що історія
робиться «почуттями, інстинктами, бажаннями й інтереса-
ми», які намагаються мотивувати розумом свою діяльність.
Історія не є історією розуму, а лише пристрастей, вона знає
тільки нелогічні вчинки (azioni non logiche). Маса все біль-
ше піддається емоційним зворушенням, як холодній логіці
розуму.308 «Маси, – писав інший соціолог, – мало надаються
до розумування, але зате тим більше до дії»… Завжди над
ними пануватимуть догми, тиранічна і владна сила, що усу-
вається від будь-якої дискусії». Ці переконання завжди на-
бували особливої форми, яку не можна краще означити, ніж
іменем релігійних почуттів, але яку вирізняють дуже прості

307 Le Bon G. Psychologie der Masse; La psychologie politique.
308 Pareto V. Trattato di Sociologia generale. – Firenze, 1916.



 
 
 

ознаки: обожнювання ніби існуючого, Вищої істоти, сліпа
покора її наказам і нездатність до дискусії над її догмами…
Таке почуття може відноситися до невидимого Бога, до ка-
меня, ідола, до героя або якоїсь політичної ідеї;309 коли та-
ке почуття має такі ознаки, воно має «релігійний характер».
Боги, герої та догми здобувають визнання, не будучи пред-
метом дискусії. Як тільки вони стають цим предметом, во-
ни втрачають свою силу… На раціональній логіці побудовані
всі форми нашого знання, а саме – точні науки. Але логікою
чуттєвою та містичною інтуїцією будуються наші вірування,
тобто чинники поведінки одиниці та народів… Догми заво-
лодівають нашими надіями, які вони народжують, але ніко-
ли розумуванням, яке вони подають. Вони тріумфують, не
зважаючи на свою нелогічність.310

Так писав відомий французький соціолог. І хоч у такій ка-
тегоричній формі навряд чи можна прийняти його тверджен-
ня, але факт залишається фактом: юрбу переконують лише
ідеями, корисність яких для себе, або важливість яких вона
не зовсім ясно собі усвідомлює (їх не розуміє), але тим кра-
ще відчуває. Догматизм таких переконань полягає в тому,
що вони абсолютні, без санкцій. Як казав Ґюї Ґран: «не то-
му, що її плоди добрі, а релігія правдива, але лише її плоди
добрі тому, що вона правдива».311 Погляд спільний для всіх

309 Le Bon G. Psychologie der Masse; La psychologie politique. – Р. 21.
310 Le Bon G. Psychologie der Masse; La psychologie politique. – Р. 21.
311 Grant G. La philosophie nationaliste.



 
 
 

великих національних рухів, але чужий для наших прован-
сальців.

Романтичні ідеї, що ставлять загальне, ідеал над особи-
стими інтересами, отримані з релігійним почуттям (абсо-
лютною вірою в них), дуже часто з’являються в історії в фор-
мі так званих ілюзій, легенд, міфів. Уже згадуваний фран-
цузький соціолог казав про це: «Видовище все грало в історії
значнішу роль, як дійсність. Ірреальне завжди мало пере-
вагу над реальним… На фантазії народу спочиває міць за-
войовників і сила держав; на неї особливо треба діяти, коли
хочеться захопити маси. Всі важливі історичні події, поява
буддизму, християнства, ісламу, реформації, революції, со-
ціалізму, з’являлися, як безпосередні або подальші наслідки
сильних впливів на фантазію мас… Більшість великих подій
минулого здійснювалися під впливом фантомів… Історія
уявляється нам, як сукупність зусиль народів створити собі
фантоми або зруйнувати їх. Стара і новітня політика – ніщо
інше, як боротьба фантомів. Стара цивілізація, так само як
нова, шукала за гарним набагато частіше, ніж за корисним.
«Вона швидше навчилася робити статуї та святині, залізниці
й електричні лампи… Люди швидше жили для ідеї, ніж для
матерії. Оглядаючи довгий ряд століть, доходиться до пере-
конання, що єдине значення в історії мали ідеї. Для них лю-
ди живуть, для них вмирають».312

Про ці ідеї, про фантоми каже Ґюйо, що це – «фікції, які
312 Le Bon G. Psychologie der Masse. – Р. 44, 45; La psychologie politique. – Р. 61.



 
 
 

служать новітньому людству заміною за пониклі теологічні
переконання». Цей філософ написав окрему оду у віршах на
честь ілюзії, де називає її тією, що приносить багатий плід;
що є міцною надією і батьком великих діл… новим боже-
ством; з якої врешті-решт виростає правда; з якої людське
серце черпає силу313… Ілюзією був побачений вартовим мат-
росом кожен острівець, що на світанку дня виявлявся ске-
лястим рифом, але чи ж за це треба «закоханого в химер-
них країнах п’яного матроса, відкривача Америки, закувати
в кайдани та кинути в море?» Та ж ким був, як не «коханцем
химерних країн» Христофор Колумб? Чи такими мандрів-
никами без відпочинку, в погоні за ілюзіями не були «апо-
столи, яким нічого не вистачало»? З «очима, вп’яленими в
далину», всі ті «божевільні», з мрією, що завжди прагнуть
«поринути на дно пропасті, пекла чи неба, не все одно? – на
дно невідомого, щоби знайти нове.314

Форма, якої найчастіше в людській історії набуває ілюзія
– це легенда «останнього бою». Заперечення того, що є захо-
плююча картина катастрофи, що принесе нове. Ідеї доступ-
ні масі лише «переложені в короткі правила, що виклика-
ють образи, в формули, які не узмістовлюють кілька ідей
нараз (вони недоступні масі), лише є прості й афірмативні,
ґвалтовні й ясні». Однією з таких образних ілюзій, охопле-
них у «ґвалтовну й ясну» формулу, є легенда «останнього

313 Guyot J-M. Irreligion de l’Avenir.
314 Baudelaire С. Le voyage (Fleurs du mal).



 
 
 

бою», що забезпечить перемогу справі.315 Сорель пропонує
ці конструкції назвати міфом, легендою, до яких він зачис-
ляє первісне християнство, реформацію, революцію, мад-
зінізм. Віруючі католики «уявляють собі історію Церкви, як
ряд битв між Люцифером і церковною ієрархією, підтриму-
ваною Христом… і яка має остаточно закінчиться перемо-
гою католицизму». Цим легендам Сорель надає велике зна-
чення, він стверджує, що «можна говорити без кінця про по-
встання і не викликати жодного революційного руху, якщо
немає легенд, прийнятих масою».316 На його думку, «не лю-
бов або ненависть, бажання, пристрасти… Уява лише впро-
ваджує в рух ці рушійні сили, представленням нам предмету
й мети настільки могутніми, щоб ці пристрасті розворуши-
ти», для «останнього порахунку». Мабуть, реальний перебіг
Французької революції нічим не нагадував «чарівний образ,
що захоплював їхніх перших бійців», але «без цих образів
чи могла б перемогти революція?» Так само Мадзіні прагнув
до того, що мудрі люди його часу називали божевільною хи-
мерою, та тепер не можна мати сумнівів, що без нього Італія
не стала б ніколи великою державою, і що він більше зробив
для об’єднання Італії, ніж Кавур і всі політики його школи»,
бо він в основному був пророком національної ілюзії, про-
відною зіркою італійського відродження. Про ці надії-видива

315 Le Bon G. La psychologie politique. – Р. 126.
316 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

казав Кардуччі, що вони є підставою будь-якого ідеалізму. 317

Вище я говорив про романтичний характер великих рево-
люційних ідей і про їхній релігійний, догматичний характер.
Ілюзіонізм є синтезом обох: він протиставляє розумовому –
ірраціональне, надзмислове, конкретному – невидиме і неві-
доме, і це теологічне в ньому; і він протиставляє доказам –
голу афірмацію, і це догматичне в ньому. І першість чуттєва
ілюзіонізму (він не дискутує), і його першість інтелектуаль-
на (що хоче реалізувати ідею неіснуючу та принципово про-
тилежну конкретній) умотивовують його войовничість, ан-
типацифізм. Ілюзіонізм як такий входить складовою части-
ною (разом із релігійністю) до згаданої третьої підстави будь-
якої, отже, і національної, революційної ідеї – романтизму.

 
Розділ IV

Фанатизм і «аморальність», як четверта
вимога вольового націоналізму

 
Я вже згадав, що великі ідеї, які накидають світові, без

афектів, що ідуть з ним у супроводі, ніколи не мають рушій-
ної сили. Ідеї діють лише тоді, коли впродовж довгого періо-
ду розвитку змінюються на почуття; коли створюють складо-
ву частину вдачі людини, перейнятої ідеєю. Це той інстинкт
(Тrіеb) Фіхте, який треба «перекласти» на поняття, ідею, але

317 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

без якого мертвою стає сама ідея. Вона має рушійну силу
лише тоді, коли звільняється від дії силогічної схильності,
коли в неї просто віриться.

Бо в політиці, як і в релігії, успіх завжди на боці того, хто
вірить, а не того, хто сумнівається. У своїй книзі «Про кров,
розкіш і смерть» М. Барес писав, що «суспільні перевороти
робляться радше через переоцінку вартостей, ніж через змі-
ни кодексів, через вибухи почуття скорше, як динамітом».
Стендаль, говорячи про революцію, казав, що «нація впала
в лють, і власне тому була тоді сильна», і далі: «народ не має
сили й нічого не означає, коли він не в гніві. Коли цей гнів
влягається, навіть найменша жертва здається йому немож-
ливою».318 Це той самий, неминучий для сили якоїсь ідеї,
афект, про який казав ще Платон. На думку великого гре-
ка, вартовий має бути філософськи налаштований, щоб за-
хистити своїх, а цей філософський настрій полягає в тому,
«що він впадає в лють, як тільки побачить ворога, хоч би на-
віть до цього він не зазнав від нього нічого поганого. Але пе-
ред знайомим, мов пес, махає привітно хвостом, хоч би на-
віть він не бачив від нього досі нічого приязного».319 Ми вже
зустрічалися (в іншому зв’язку) з цим почуттям: це вже ві-
доме нам філософське «ні», невмотивоване притягання або
відштовхування, які є істотною ознакою нашої волі, і без
яких мертва є будь-яка думка. Лише розумове переконання,

318 Stendhal F. Vie de Napoleon. – Р. 88, 132.
319 Plato. Staat. – Diderichs: Jena, 1909.



 
 
 

свідоме прийняття думки ніколи не дає рушійної сили ідеї,
лише це почуття. Чудово сказав Сорель: «Вмирають за по-
гляди (opinions), але не за (доведені) певності (certitudes), за
те, в що віриться, але не за те, про що знається». На його
думку не можна собі уявити зникнення якоїсь системи, чи
режиму без існування палкого бажання бунту в їхніх супро-
тивників.320 Те саме мав на увазі Геґель, коли казав, що «все
велике в історії зроблене людськими пристрастями».321

Про цей афект, який він називає «самолюбством», глиб-
ше казав Спенсер. Він осуджував надмір цього самолюбства,
але ще більше – його відсутність. «Оцінювати себе занизько
викликає два роди… лих. Хто не боронить своїх особистих
прав, сам привертає до себе агресію (інших) і викликає та-
ким чином самолюбство в інших; хто невиправдано не до-
віряє собі, той не наважиться простягнути руку за речами,
які йому досяжні. Те саме можна сказати і про патріотизм.
Правда, пересада цього почуття в якоїсь нації роблять її за-
розумілою і агресивною, та коли в ній замало цієї агресії,
то немає й потрібної сили до згадки про свої права, які тоді
топчуть інші нації».322

З цих слів Спенсера робимо цікавий висновок: там, де за-
ламується в нації її агресивний характер, заламується одно-
часно й запал до захисту своїх прав. В нашому провансаль-

320 Sorel G. Reflexions sur la violence.
321 Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik.
322 Spencer Н. Introduction a science sociale. – Р. 223.



 
 
 

стві ці речі досі старанно розрізняли. «Ми тільки за наше ля-
гали кістками, коли нам чинилися шкоди, ніколи не гралися
ми кайданами, чужої не гнули свободи» (Старицький). Так
думали в нас, і забували, що коли ми не на словах, а справді
«лягали кістками» за свою справу, то якраз тоді, коли не ля-
калися «гнути чужу свободу», як це було під час Святосла-
вових походів на Царгород, Ігорових – на Дон, під час угод
Хмельницького та Мазепи з Європою про поділ Польщі та
Московщини. Революційна Франція, з якої вийшов дикта-
тор континенту Наполеон, революційна Англія, з якої вий-
шов погромник Ірландії Кромвель, революційна Росія, що
боролася з «німецьким імперіалізмом», аби потім накину-
ти свій, ще гірший, нам, Італія Мадзіні та Ґарибальді, Італія
– визволителька Трієсту й Італія – завойовниця німецького
Тіроль, Іспанія, що визволилася з-під панування маврів, й
Іспанія, володарка Марокко, – всі вони свідчать, що природа
й історія не знають різниці між афектом оборони та нападу.

Писати, як у нас пишуть: «Боротьба за національну волю
походить не з любові і бажання панувати над кимсь, а лише з
ненависти до рабства»,323 означає не розуміти динаміки сус-
пільного розвитку. Природа й історія не знають рас агресив-
них і неагресивних, а лише раси сильні та слабкі. Раси сильні
визволяються, коли вони підкорені, і розширюються коштом
слабших, коли вони є вільні; раси слабкі спроможні лише на
спазматичний бунт, коли вони під ярмом, або роздаровують

323 Гром. голос. – 1925. – Ч. 6. Гром. голос. – 1925. – Ч. 6.



 
 
 

своїм ворожим меншинам національні, культурні й усілякі
інші автономії, коли є вільні.

Не важливо, агресивна нація чи ні, агресивна ідея чи ні.
Важливо, чи ідея поєднується з відповідним почуттям, з аб-
страктною волею жити та рости, чи, навпаки, ця ідея є роз-
умовою абстракцією, що хоче знищити афект, як це робив
Драгоманов і драгоманівці. В першому випадку така ідея пе-
реможе, а в другому – помре. Ці афекти Геґель звав «пафо-
сом», визначаючи його, як загальні сили, що виступають не
тільки для себе в своїй самостійності, але живуть також і в
людському серці, порушуючи людські почуття в їхніх «свя-
тая святих».324 Цей пафос майже однозначний для нього з
пристрастю, лише позбавленою присмаку низького та само-
любного.

Без цього то пафосу не може жити жодна ідея, в тому числі
й національна, і тому непростимого гріха припустилася дра-
гоманівщина, намагаючись цю здорову та обов’язкову під-
ставу будь-якого руху висміяти та применшити.

Цей пафос у носіїв великих ідей набуває форми того, що в
сучасній мові називається фанатизмом, з тим присмаком чо-
гось негарного, яке цьому слову надають усі ні гарячі, ні хо-
лодні, акуратні, літеплі ліберали, демократи й інші «народо-
любці». Тим часом цей фанатизм знову ж таки є невідклич-
ним станом душі всіх діячів та учасників великих епох, усіх,
хто віддають себе носінню великій ідеї. Цей фанатизм при-

324 Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik. – I. – S. 291.



 
 
 

хильників великої ідеї випливає вже з її релігійного харак-
теру. Віруючий дивиться на свою правду, як на для всіх обо-
в’язкову. Він фанатично ненавидить усе, що протиставляєть-
ся прийняттю його, єдиної спасенної віри. Фанатик визнає
свою правду за об’явлену, загальну, яку мають прийняти ін-
ші. Звідси й його агресивність і нетерпимість до інших по-
глядів. Тверда віра в гасла, які він виголошує, як безумов-
ну й обов’язкову для всіх правду, любов до ідеї, яку він хо-
че здійснити, безмірна ненависть до всього, що перешкод-
жає їхньому здійсненню, – ось та сума переживань, яка огор-
тає будь-якого справжнього революціонера, фанатика – ви-
мушено і з натури думок, які він захищає. Ось чому любов і
ненависть завжди йдуть у парі, як два доповнюючі один од-
ного почуття кожного прихильника великої ідеї. Ось чому
нікчемною є проповідь наших націонал-кастратів, які одра-
зу, самою любов’ю хочуть перестрибнути з царства неприєд-
наних суперечностей у царство незакаламученої гармонії з
музикою. Розумові ідеї кастратів, які турбуються лише про
просвіту і злагідніння пристрастей, що прикручують полум’я
почуття, де воно занадто ясно вибухає, є толерантні до ін-
ших, бо вони мерці, що живуть мозком, але не серцем, бо
логіка річ угодова. Натомість чуттєві ідеї фанатиків не зна-
ють толеранції, бо суперечка про догмати віри вирішується
не полюбовним судом, а лише ордаліями. Лє Бон каже, що
«через те, що юрба ніколи не сумнівається щодо правдивого
та фальшивого, а водночас цілком свідома своєї сили, вона



 
 
 

не толерантна». Всі засновники якоїсь релігійної чи політич-
ної віри створювали її «тільки тому, що зуміли викликати в
масах почуття фанатизму»; тільки тому, що навчили їх «від-
давати своє життя за свого ідола, ідеал і нищити за нього чу-
же».325

Будь-яка нова ідея – не толерантна. «Революція, Варфо-
ломіївська ніч, релігійні війни, інквізиція, часи терору – все
це явища того самого роду, спричинені масами, охоплени-
ми тими релігійними афектами, які з конечністю вели до ви-
мордування огнем і мечем усіх, хто опирався запанованню
нової віри. Практики інквізиції – це практики людей, цілко-
вито переконаних у правдивості своєї правди».326

До цих слів можна хіба додати, що всі великі події в історії
– наслідок фанатичних ідей. Фанатиком був убивця Генріха
IV, Раваляк, якого, як він зізнався, спонукали до дії інтере-
си релігії та незбориме бажання (impulsion irresistible). Фа-
натиком був Франсуа І, француз, який казав, що коли б його
права рука впала в єресь, він відрубав би її, та який спонукав
Карла V вигнати всіх маврів із Іспанії. Фанатики керували
Францією в добу її найбільшої величі в XVI–XVIII століт-
тях, коли, як каже ворог будь-якого фанатизму Бокль, вся на-
ція шукала поради винятково у своєму фанатизмі. Карлейль
бачить найкращу рису пророків у їхньому непримиримому

325 Le Bon G. La psychologie politique. – Р. 48.
326 Buckl H. T. History of Civilization in England. – II. – Р. 12, 40; Cariyle Т. Die
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завзятті щодо ідолопоклонства, проти видимого. Всі вони –
великі іконоборці, ненависники неправдивих форм. Непри-
миримість щодо інших богів, яку так картав Драгоманов, є
істотною ознакою всіх великих ідей та їхніх пророків, а Шпе-
нґлер найціннішим здобутком війни для Німеччини вважає
здатність ненавидіти ворога.327 Наскільки далека ця мужня
думка від думок деяких наших провансальців, які своє ла-
кейство проти будь-якого status quo називають «державниц-
твом», а свою душевну яловість – культурністю, що бореться
з шовінізмом.

«Фанатизм, – казав німецький філософ, – це захоплення
абстрактним, відірваною думкою, яка зі запереченням ста-
виться до існуючих взаємин. Суттю фанатизму є те, що він
стосовно до конкретного спустошуючий і руйнуючий». У
цих словах – весь родовід фанатизму. Він молиться до відір-
ваного, бо виріс із теологічної доктрини, яка стоїть понад
розумовим світом явищ, яка думає про світ ілюзій та оман…
Він є руйнуючий, бо виріс із нової релігійної ідеї, місце якої
– лише на звалищах старої, їй суперечливій… Він побудо-
ваний на запереченні, на протиставленні, не на cum, а лише
на contra, бо він є засадою життя, а все, що відразу афірма-
тивне, є і залишиться без життя… Що за цим заперечним
фанатизмом криється велика позитивна думка, цього не ба-
чать лише ті, хто не мають жодних міцних ідей – ні позитив-

327 Buckl H. T. History of Civilization in England. – II. – Р. 12, 40; Cariyle Т. Die
Helden, u das Heldentum in der Geschichte.



 
 
 

них, ні негативних, ті «не холодні, ні теплі, як дерево сухі,
зовсім ніякі».328 Ті, хто глибше дивляться на речі, бачать це
позитивне, «люблять великих погірдників, бо вони є великі
почитателі».329

До емоційності та фанатизму великих ідей, які курують
масами, треба додати ще одну їхню ознаку – аморальність.
Це не є, звісно, аморальність у сенсі звільнення від етично-
го критерію, від морального ідеалізму. Навпаки, максимум
етичної напруженості цих ідей та їхніх прихильників незви-
чайно високий, а підпорядкування особистого загальному,
часто жорстоким моральним приписам, тут суворе, тверде,
як ніде. Отже, коли я кажу про аморальність тих ідей, то ро-
зумію їхню суперечність із «буденною мораллю провінціо-
нального калокагатоса, який етичність чи неетичність вели-
кої ідеї або руху оцінює з точки зору політично бездоганно-
го міщанина, який до загально національних, загалом гро-
мадських справ підходить із міркою своїх приватних зруч-
ностей, турбот і зацікавлень. З цього власне погляду «само-
отверженного малороса» або poczciwego rusina, ці ідеї та ру-
хи – справді аморальні. В своїй «Динамічній соціології» пи-
сав американець Ворд: «Етична та соціологічна точка зору
суперечать одна одній. Перша прагне до приборкування со-
ціальної енергії, а друга – до її визволення та розвитку…
Справжня моральність, не менше, ніж справжній поступ, є

328 Неgеl G. Vorles. ub. die Austhetik. – 2 Кар.
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в емансипації суспільної енергії та в повному виявленні си-
ли».330 З точки зору цієї моралі погане – це боягузливе. Гід-
ним зневаги здається той, хто завжди (пасивно) журиться,
зітхає та нарікає». З точки зору цієї моралі доводиться від-
чувати ненависть до ворога, навіть якщо він вам досі нічого
поганого не зробив (Платон), з цієї точки зору треба розтоп-
тати єхидну, навіть якщо вона не свідома, що шкодить (Леся
Українка).331

Напруга всіх сил душі, всіх життєвих енергій є тут чес-
нотою; ні гарячі, ні холодні (й яких відкидає Бог), якими б
етичними вони не були б, тут гідні осуду. Тут бажані сильні,
в вірі чи в безвір’ї, в любові чи ненависті. Якщо вони пра-
ведні, тоді вони на першому місці, коли ж навертаються, то
радість за них буває більшою, ніж за десятьма праведника-
ми. Це натури «твердих на чім би вони не стояли». 332 До та-
ких твердих належав і Шевченко, хоч батько його, відчува-
ючи цю його твердість, сам ще сумнівався на чому він ста-
не: чи вийде з нього, як він казав перед смертю, «щось дуже
добре, чи велике ледащо»… Ця твердість – це «залізні чес-
ноти» і «залізні пороки», як казав Гоголь; сила в добрі і злі,
як казав Куліш; мораль, де справедливості немає, приписи
якої «червоніють, наче пишна багряниця… від крові людей
невинних», але порівняно з якими «блідим здається білий

330 Ward L. Dynamic Sociology.
331 Леся Українка. Одержима.
332 Достоевский Ф. Братья Карамазовы.



 
 
 

світ буденних чеснот»,333 як писала Леся Українка.
Ця мораль вважає добром те, що життя робить потужні-

шим, а неетичним – все, що ослаблює його розмах і силу.
Життя, як учив один із речників нового світогляду, що рвав
із XIX століттям, це постійне обривання тяглості, це бороть-
ба, і тому моральними є всі ознаки, які збільшують здатність
до боротьби. Ця мораль – «це коли ми говоримо так життю
навіть у його найтвердших проблемах, коли це життя, жерт-
вуючи своїми вищими типами, радіє з власної невичерпно-
сти». Це мораль, що ненавидить добрих людей, які тому доб-
рі, бо не настільки ще сильні, щоби стати злими; яка проте-
стує проти людяності, вбиває віру в себе і бажання власно-
ручно здобути своє місце під сонцем; яка знає в своїй етиці
дві спонуки – зміцнення життєвого інстинкту та його ослаб-
лення.334

Мораль, про яку я тут кажу, відкидала ту людяність, яка
забороняла шкодити іншим, цінувала життя понад усе, нена-
виділа хижацькі інстинкти. Вона знала інший синтез жит-
тя, іншу його мету, а для цієї мети не могла служити до-
роговказом етика міщанина. Її метою був сильний чоловік,
а не цілий чоловік, що обіймає своєю любов’ю своє та чу-
же. Тут швидше зобов’язувала євангельська засада, яка доз-
воляла своїм найближчим спричиняти найбільші прикрості
в ім’я Божого, яка Боже ставила над іншим, над ближнім,

333 Леся Українка. Відгуки.
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над усім дочасним. Тут ідеалом була тверда людина. А «для
кожного твердого чоловіка належить разом любов і нена-
висть, вдячність і помста, доброта і гнів, афірмація і зречен-
ня»… Або, як казала наша поетка, сильна людина та, що
мріє «про терни та квітки нових шляхів про світло й пля-
ми нових світочів»,335 та що вкупі з життям хоче «любити й
ненавидіти, жити не тільки в минулому й тепер, але і в прий-
дешньому, але й у вічності»; що на всі запитання так званої
моралі дивиться з точки зору цієї вічності, дбаючи як про
ідеал, про «підвищення температури душі».336

Носії таких «вічних» ідей і самі ці великі ідеї вимагають,
щоб до них підходити з іншою моральною міркою. В зви-
чайному понятті вони аморальні. «Лозент, великий історик
інквізиції й її великий супротивник, – читаємо в Бокля, –
засуджуючи жорстокість її на практиці, не може заперечи-
ти чистість її намірів».337 Треба вже нарешті розрізняти мо-
ральність історії і тих, хто її роблять, від моральності одного
з мільйонів, який не хоче ніякої історії.338 Тут відкриваєть-
ся вже справжній зміст аморальності великих ідей. «Кожна
істота, – казав Йодль, – прагне того, або гидувати тим, що,
після законів її власної натури, вважає за добре чи погане.
Добрим є все, що зміцнює силу, здібності та повноту жит-

335 Леся Українка. Утопія в белетристиці.
336 Леся Українка. Утопія в белетристиці.
337 Buckle H. T. History of Civilization in England. – I. – Р. 94.
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тя цієї species; погане – те, що їх ослаблює. В цьому якраз
аморальність відрізняється від матеріалістичної і хуторянсь-
ко-універсальної моральності провансальства».

Для наших інтелектуалів пізнання було матір’ю моралі.
Одиниця, мовляв, «приходить як моральний нуль на світ,
пізнає речі… і постановляє потім… чинити так або сяк; мо-
же, навіть унаслідок пізнання засвоїти іншу систему вчинків.
Пізніше… відповідно до того узнає якусь річ за добру і вна-
слідок того її бажає».339 Та дійсність не така солодка та ви-
гідна, насправді одиниця «хоче це (цю річ), і внаслідок цьо-
го зве це добром». Душа не є щось, що пізнає, а лише щось,
що хоче. Всій боротьбі за існування чуже моральне поняття
справедливості. Коли «звір… гризе того, хто його коле, ідея
санкції не має з тим нічого спільного».340

З цієї точки зору отримують моральну апробату і погані
вчинки, а засуджуються добрі з точки зору вселюдської ети-
ки. Кожна species має свою чесноту, а суперечки різних чес-
нот вирішуються не їхнім гармоніюванням і порозумінням,
так само не таким шляхом відбувається домінування нової
моралі. «Якими засобами приходить до влади якась чесно-
та?» – запитує Ніцше, і відповідає: «Засобами боротьби. Па-
нування чесноти можна осягнути тими самими засобами,

339 Guyot J-M. Irreligion de l’Avenir; Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – I. – S.
3901.
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якими взагалі осягається будь-яке панування. Так приходить
він до своєї moralfreie Tugend».341

Не маючи жодної спільної санкції, крім себе самої, не має
кожна збірна мораль над собою спільних засад (щастя всіх
тощо). Конфлікти різних чеснот (ідей, рухів) ніколи не мож-
на вирішити їхнім погодженням, гармонією, «жодні прин-
ципи не можуть заборонити, щоб слабший уляг насильству
дужчого».342 Мораль не пізнається з досвіду, але є відразу,
як платонівська, про яку було згадано вище. Вона не може
пізнаватися абстрактним розумом, і без взаємин species та її
інтересів, а лише завжди рахується з ними.343

Природа наділила нас бажаннями, приємність і біль – ли-
ше вигадка природи для досягнення своєї мети. «Бажання
є лише в тому самому сенсі, що й вогонь та блискавка. То-
му лише філістери можуть абсолютно відкидати та морально
засуджувати війну, убивство, насильство, – філістери і люди
з відмерлим інстинктом життя, кулішівські євнухи. 344 Леся
Українка писала: «Брудні не наші інстинкти та пристрасті,
але їхнє спотворення через купівлю і продаж того, що не по-
винно ставитися на торг».345 «Насолода та біль мають своє
походження не в природі речей, а в природі пластичних ор-

341 Nietzsche F. La gaya scienza.
342 Радек К. Закордонна політика Сов. Росії. – Харків, 1924. – С. 25.
343 Ward L. Outlines of sociology.
344 Ward L. Outlines of sociology.
345 Леся Українка. Утопія в белетристиці.



 
 
 

ганізмів».346 «Ніяка річ не є добра, а лише відповідно до того,
як вона впливає на організм».347 Тут ми знову приходимо до
спеціальної моралі, що диктується розвитком сили окремого
організму, до Reichtum an Person, до Fuelle in sich, Jasagen
zu sich, до Ueberstroemen, до Herrwerden wollen, до того кри-
терію правди (і моралі), який є в «зрості почуття сили». Ті
моральні ідеї добрі, які йдуть на користь в конкурентній бо-
ротьбі за існування, що триває між соціальними групами або
між групою та її природним оточенням; добрі вчинки ті, що
на користь роду, погані – на його некористь.348

Така етика присвічувала Вітманові, коли він співав про
творчу войовничість, далеку від чуттєвої мрійливості. Вона
ж стояла перед очима Зудермана, для якого неморальним бу-
ло лише «банальне, ординарне та вульгарне». 349

Мораль, яка є мораллю всіх нових і свіжих рас, всіх силь-
них одиниць, всіх нових, повних майбуття, ідей…

Все тут сказане треба зарахувати до однієї (четвертої) з
головних ознак будь-якої великої ідеї (і руху, що йде під
її прапором), яку долучаємо до обговорених у попередніх
розділах. Ця ідея непримирима, безкомпромісна, фанатич-
на, аморальна, за свої приписи бере лише те, що є в інтересі
species. Цими ознаками відзначається кожна велика націо-

346 Durkheim К. Die Methode d. Sociologie.
347 Ward L. Dynamic Sociology. – II. – Р. 140.
348 Nietzsche F. Wille zur Macht.
349 Sudermann H. Es war.



 
 
 

нальна ідея, і це, а ніщо інше, дає їй таку вибухову силу в
історії.

 
Розділ V

Свідчення історії – «романтизм» як
чинник поступу. Синтез раціоналізму

й інтернаціоналізму – п’ята
вимога вольового націоналізму

 
Історія підтверджує правдивість вищесказаного. Бо в ній

перемагають лише ідеї характеру романтичного, релігійного,
ідеї агресивні, емоційні та фанатичні. Під яким впливом, як
не цих ідей, відбувалися всі походи хрестоносців, 1793 рік,
визволення Франції від англійського столітнього вторгнення
за Жанни д’Арк, і багато інших, про які я вже згадував в
попередніх розділах?

Візьмімо наші часи! Один із тих, хто робив велику вій-
ну й вів до перемоги свій народ, писав: «При старих сталих
військах, генерали грали важнішу роль, ніж політики. Але в
останній війні, коли нація була військом, було інакше. Най-
небезпечнішою зброєю на війні були не важкі армати, а ли-
ше здатність (провідників) укріпляти серця… Чи ви колись
уявляли собі, що Німеччина капітулює на ворожій території?
(Але це сталося, бо)… їй зламали хребет. Чи ви думаєте, що
щось таке могло б статися, якщо б Німеччина мала на чолі



 
 
 

такого Клемансо, Ґамбетту або Пітта? Але Німеччина їх не
мала. (Вона мала) політиків, які не знали, як промовляти до
серця нації».350 Промовити ж до серця нації, як я намагався
довести, можна лише сугестією й однією з тих романтичних
ідей, за які маси віддають своє життя. Такою ідеєю в світовій
війні була ідея боротьби культури з варварством. Сила тієї
ідеї була така переконуюча, що вона не тільки укріпила волю
союзників до перемоги, але зламала волю до перемоги в нім-
ців. Сила цієї ідеї була в її безкомпромісності (французьке
jusqu’au bout, англійське knock out), порівняно з якою, поло-
винчастою та непевною була воля німецьких провідників, що
безперестанку поновлювали свої щирі мирні пропозиції…

Представник другої переможної нації повторює таку саму
думку: «Рушієм будь-якої дії є почуття. Всі великі історичні
рухи були попереджені міцними почуттями. І власне ті осо-
бистості, почуття яких були найнесамовитіші, мали найбіль-
ший вплив на стан і характер суспільства. Суто інтелекту-
альне почуття ніколи не вистачає для опанування юрбою…
Величезний успіх релігійних реформ завдячують вони пере-
важно ірраціональній силі їхньої чуттєвої природи, і ніко-
ли – інтелектуальній». Не лише світ керується «пристрастя-
ми, а не інтелектом, але й реальні пани світу, щоб заслу-
жити цю назву, мусіли бути часто ентузіастами та фанати-
ками».351 Історія свідчить, що під впливом таких ідеологів

350 George L. // N. Fr. Pr. – 11.02.1925.
351 Ward L. Dynamic Sociology. – I. – Р. 17.



 
 
 

«засновувалися великі імперії, воздвигалися церкви, мечеті
та катедри, змінилася вся поверхня землі».352 Ніби вторуючи
американському соціологові, писав його французький коле-
га: «Лише фанатики засновують релігії та держави. На по-
клик Петра Амієнського мільйони кидаються на підкорення
Сходу… Слова візіонера Магомета надали його прихильни-
кам сил перемогти старий грецько-романський світ… Лютер
затопив світ у вогні і крові»… «A що, порівняно з ними, –
запитує автор, – зробили в історії Ньютон і Галілей? Фана-
тики творили історію, візіонери, винахідники звабливих ви-
довищ найбільше спричинилися до зміни обличчя світу. Їм
це вдалося, бо вони несвідомо втілювали в собі ідеали своєї
раси і свого часу, дали їм вираз, бо народ можна за собою
повести, лише здійснюючи його сни та мрії, бо врешті-ре-
шт ідеї керують світом. Аби ці ідеї втілилися, мусять вони
мати до послуг своїх мрійників і сновид. «В ім’я хоробли-
вих фантазій перетворювався світ, гинули культури, нові по-
ставали натомість… Ілюзії були найважливішим чинником
в історії… Ілюзія покликала до життя піраміди, море кро-
ві пролито задля здобуття однієї-однісінької домовини, ви-
кликала революції, засновувала держави». Йодль казав: «Уся
історія вчить, що успіх завжди на боці народів із сильніши-
ми пристрастями».353

352 Ward L. Dynamic Sociology. – I. – Р. 17.
353  Le Bon G. Psych d Masse, Psychologische Grundgesetze in der

Volkerentwickelung. – Leipzig; Jodl F. Geschichte der Ethik.



 
 
 

Ґеорґ Зіммель навіть піднявся до твердження, що безха-
рактерність XIX століття має своє джерело в занепаді впливу
чуттєвого боку нашої вдачі та гіпертрофії розумовості. Інте-
лект за Зіммелем, загалом, як і гроші, – безхарактерний, «не
з браку потрібної якості, але тому, що він цілковито стоїть
по той бік обираючої однобічності… Ми жадаємо від усіх
речей… визначеності характеру, а часто теоретична люди-
на все розуміє та вибачає. Гуртування чуттєвого життя, яке
приписують сучасності на противагу однобічної твердості та
жорстокості минулих століть; легкість інтелектуального по-
розуміння між людьми, навіть різнорідних особистостей і
становищ, в той час, коли така визначна інтелектуальна осо-
бистість, як Данте, казав, що деяким теоретичним супротив-
никам треба відповідати не доказами, а ножем; тенденція до
залагодження, що випливає з байдужості до основних питань
внутрішнього життя, які не може вирішити жоден розум, аж
до ідеї про світовий мир включно, що особливо плекається
в ліберальних колах, історичних носіях інтелектуалізму та
монетарного обороту: все це випливає, як позитивний наслі-
док, з цієї негативної риси безхарактерності». 354 Безхарак-
терність нашого століття, його угоди, який він вніс скрізь –
у стосунки між класами, націями, поглядами, релігійними
партіями, позбавивши людство будь-яких ширших перспек-
тив і планів, замкнувши її у вузьке коло буднів; безхарактер-
ність, яка поставила на карту саме існування нашої цивілі-

354 Simmel G. Philosophic d. Geldes.



 
 
 

зації, отже, і на думку Зіммеля, вкоренилася в гіперінтелек-
туалізмі, в безвір’ї, у відсутності фанатичної однобічності,
емоційності.

Не ту безхарактерність, яка веде народи на край загибелі,
але цю «працю для порожнечі», ці зусилля фанатиків вина-
городжує історія. Їхні ж твори лежать в інтересах людського
поступу, який лише їм завдячує, що це слово не є порожнім
поняттям. Непорозуміння стверджувати, що жага панування
належить до іншого роду понять, як інші бажання; що вона
неприродна… Зусилля, спрямовані на задоволення цього ба-
жання, призвели до найефективніших поступів у суспільно-
му розвитку. Впливу цієї жаги панування завдячують своїм
формуванням великі нації. Цьому ж чиннику, підпорядку-
ванню великих просторів і великих людських мас під вплив
однієї регулюючої сили, треба завдячувати поступ цивіліза-
ції. Великі амбіції, віра великих народів у свою обраність,
їхня жага панування, чуттєвість їхньої психології, прагнення
до розростання призвело до залучення всіх континентів до
європейсько-американської культури. «Так само, як у біоло-
гії, не та чи інша раса, не той чи інший організм, а органіч-
ний світ взагалі, має користь із боротьби за існування, що
спирається на жагу панування кожної species, так і в соціаль-
ній сфері не одиниця, а все суспільство користає з позитив-
них наслідків динамічної активності (її членів). Коли піонер
прорубає нову стежку в лісі, він прагне задовольнити свої
особисті потреби, але тим самим дає можливість задоволь-



 
 
 

нити й потреби всіх інших одиниць.
Так само, як за піонером, що прорубує стежку в лісі та

йде нею, щоб нею ніколи більше не скористатися, йдуть ін-
ші, аж поки зі стежки не постане великий шлях, так само до-
сягнення зусиль одиниці загалом, хоча б у цей момент, слу-
жать лише їй, стають початковими кроками матеріальної ци-
вілізації для всіх».355 Такими діячами цивілізації були Ко-
лумб, Васко да Ґама, Кіченер, перші колонізатори Амери-
ки, наші борці з кочовиками, а всіх їх спонукала жага пану-
вання, їх усіх опанувала сновидна ідея – всі вони мали щось
із «очайдушности авантурничих століть» (Гоголь), всі вони
проголошували «право сильного над слабим» (Куліш), про
яке так швидко забуло наше недолуге покоління… «Бо ці
зусилля, – казав Сорель, – у напрямку кращого, не зважаю-
чи на відсутність будь-якої безпосередньої особистої вина-
городи, творять ті таємні ознаки людської вдачі, які забез-
печують безперервний поступ у світ»і.356 Таку саму думку
висловив Ворд: «Умови, за якими розвивається життя, є та-
кого роду, що переслідування одиницями їхньої мети одно-
часно веде до мети природи. Почуття (одиниць) пристосо-
вані до функцій (природи)».357 «Природа, – казав інший фі-
лософ, – лиш таким чином досягає своєї мети, що вона при-
щеплює одиницям певне уроєння (Wahn), завдяки якому їм

355 Ward L. Static and Dynamic Sociology.
356 Sorel G. Reflexions sur la violence.
357 Ward L. Static and Dynamic Sociology.



 
 
 

уявляється добром у собі те, що насправді є добром для ро-
ду.358 Англійський історик Сільї в своїй книзі The Expansion
of England казав, що Британська імперія вийшла, як плід на-
півсвідомих зусиль маси окремих англійців. Британець ішов
у світ шукати свободи, приватного зиску, пригоди, і забез-
печення від сусідів, чи панування над ними, а коли одного
ранку прокинувся, то побачив, що є володарем найвеличні-
шої імперії в світі.

Правда, поступ, джерелом якого є ці почуття, окуповуєть-
ся часто кривавими жертвами. Але чи можливий поступ без
жертв, і чи потрібен такий поступ без жертв? Заперечува-
ти необхідність цього поступу та його шляхів означає хотіти
ніколи не порушувати існуючі стосунки, ніколи не порушу-
вати те, що гниє, в ім’я гуманності не торкатися його паль-
цем… Є містичний зв’язок між жагою панування одиниць і
поступом: «Не треба було жодного гуманітарного настрою,
щоб воздвигнути Асванську греблю. Ця гребля так само ма-
ло завдячує своє створення любові до людства, як і винай-
дення струму. Фабриканти бавовни в Манчестері хотіли цієї
греблі, щоб заробити, держава їй сприяла, щоб забезпечити
собі Єгипет, сер Ернст Касель позичив гроші, щоб отрима-
ти добрі відсотки, Вількокс і Берк зробили плани, спонукані
мистецьким інстинктом та амбіціями. Але тепер, коли цей
витвір стоїть і діє, подарував він дивному вузесенькому краю
без дощу… два мільйони морґів землі і до трьох жнив що-

358 Schopenhauer A. Sammtl. – Leipzig. – T. II. – S. 1332; IV. – S. 44.



 
 
 

року; через два роки після відкриття цієї греблі Єгипет по-
вернув кошти будови з доходів». 359 Чи цій праці можна від-
мовляти її великого значення для поступу? Чи вона не до-
вершена гоном амбітних людей до панування й оволодіння
землею й її нижчими расами? Історія не знає рівності, як і
природа; є там здібні та нездібні, хто хоче забезпечити собі
місце під сонцем, мусить довести свою здатність до цього.
Право кожної, навіть і з євнухівськими інстинктами, нації на
життя не існує, а якщо б існувало, це було б найаморальні-
шою річчю в світі…

Право нації на самовизначення? Звісно, але не кожна, що
«має» це право, має його! Це найліпше в глибині своєї ду-
ші знають самі претенденти на це право. «Бунт темношкірих
стоїть перед дверима, – писав той самий автор, – але поки
що він не є ознакою державнотворчої сили».360

У цьому суть і глибше значення зв’язку між поступом і
правом на нього. Перейнятися великою ідеєю і фанатизмом
до її реалізації ще не забезпечує перемогу, треба мати геній її
справді здійснити! Правда, що не перемогла жодна ідея, яка
не мала ознак романтичної доктрини, яка не мала на своїм
чолі фанатиків, але також не перемагала й та ідея, що не по-
сувала людство в її розвитку хоча б на один крок уперед.
Бо так само, як не може утриматися при житті й пануван-
ні клас, що перестав бути суспільно корисним, так само не

359 Ludwik E. Neue Rundschau. – 1925.
360 Ludwik E. Neue Rundschau. – 1925.



 
 
 

може утримати пануючого становища в світі нація, що не є
корисною своїм пануванням для людства. Ті раси зазвичай
знаходять легкий синтез між націоналізмом та інтернаціо-
налізмом. Pax Romana і British Empire попрацювали здаєть-
ся більше, щоб інтернаціоналізувати і цивілізувати світ, ніж
паперові інтернаціоналістичні кастрати. Цезар і Сесіль Ро-
дес були кращими інтернаціоналістами, ніж Ленін і Маркс.

Один із апологетів тієї теорії писав: «Бажання свобо-
ди, про яке тепер так багато чується, це лиш відворотний
бік другого бажання, так само універсального і непоборно-
го: бажання правити іншими людьми». Один із персонажів
Фукідіда каже: «Я не картаю афінців за бажання правити ін-
шими людьми, бо це природно; але я ганьблю інших за те,
що дозволяють правити собою». Свобода завжди йде разом
із вищістю (superiority). Нижчий, меншовартісний не може
ніколи мати нічого, а лише свободу з ласки, яка настільки
ж порожня, наскільки непевна. Слабкі нездатні раси не смі-
ють сподіватися, що їх не потурбують в оселі».361 Тому точ-
ка зору поступу не має нічого спільного з мораллю. Так са-
мо, як перемагають не моральні раси чи системи в нагороду
за свою моральність чи терплячість, так само гинуть вони
не через аморальність і несправедливість до тих, ким прав-
лять, лише тому, що перестають виконувати соціально ко-
рисну функцію. Настільки довго, наскільки вони її викону-
ють, їм дарують їхні привілеї та право насильства, а в іншо-

361 Powers H. H. Independence or Civilization? // Atlantic Monthly. – Febr, 1925.



 
 
 

му разі вони гинуть. Так упав царат, не через насильство і
злочини, а лише тому, що його організація не спромоглася
захистити велику імперію ні від ударів зі Сходу (Японія), ні
зі Заходу (Німеччина й Австрія). Коли це з’ясувалося, при-
вілеї та право насильства пануючого класу, які були ні мен-
шими, ні більшими до того, раптом стали злочинами і ца-
рат упав. «Французький феодалізм, – казав Спенсер, – упав
в декадентство тому, що ця система не давала вже жодних
корисних для всіх наслідків, лише залишилися погані сторо-
ни. Пануючі класи не виконували більше своїх функцій, хоч
і далі зберігали свої привілеї. Публічна влада виконувалася
винятково в приватних інтересах. Власне цьому, а не при-
вілеям, здирствам та аморальності завдячує феодалізм рево-
люції, що знищила його.362

Те ж і в міжнаціональному житті. Імперіалізм – це не тіль-
ки здирство, але водночас і виконання громадських справ, у
громадських інтересах націями, покликаними й схильними
до цього. Є вищі і меншовартісні народи, що вміють правити
іншими (і собою), і народи, які цього не вміють. Будь-який
поступ базується на нерівності та визнає засади вищості. Хто
не має відваги або даних стати рівним вищим, не має змоги
стати рівноправним, незалежним.363

Природа не знає гуманності та справедливості, вона знає
лише заслуги та винагороди. Якщо селянин не оре і не сіє,

362 Spencer Н. Introduction a science sociale. – P. 165.
363 Atlantic Monthly, idem.



 
 
 

природа не каже йому: він порядний чоловік, ми не можемо
бачити його голодним… Вона каже: цей чоловік не сіяв, то й
не жатиме! Коли рибалка не закидає сіті в море, природа не
каже: він має дітей і дружину, йому треба допомогти… Вона
каже цілком просто, і зовсім не «людяно»: він не працював,
то нехай терпигь! Природа нагороджує лише в пропорції до
зусиль і заслуг – для її мети. В суспільному житті зобов’язує
така сама засада, і жодна нація не отримає в подарунок жнив
від «справедливої» природи, якщо вона не сіяла; жодна не
отримає незалежності, якщо не хоче і не може її досягнути,
якщо не має відчуттів і сили здорових рас, що хочуть пану-
вати над людьми, землею, повітрям і морями, служачи собі
і людському поступу.

Соціалістичні «гуманісти» також підпорядковують спра-
ву справедливості та незалежності народів справі поступу,
як вони його розуміють. Для них поступ – це справа про-
летаріату, і тому Енгельс писав: «Мусимо працювати над
визволенням західноєвропейського пролетаріату і цій меті
підпорядкувати всю решту. Тому якими б не були симпа-
тичні балканські слов’яни, оскільки їхні визвольні прагнен-
ня йдуть урозріз із інтересами пролетаріату, про мене хай
їх чорт забере (konnen sie mir gestohlen werden)».364 Енгельс
також поділяв народи на вищі і меншовартісні, а братання
народів розумів не як братання всіх європейських народів
під одним республіканським прапором, а лише як «союз ре-

364 Донцов Д. Енгельс, Маркс і Ляссаль про неісторичні нації.



 
 
 

волюційних народів проти контрреволюційних», ідея, спла-
гійована пізніше Леніним.365 У цілковитій згоді з буржуаз-
ним імперіалістом писав і соціалістичний: «Теорії загально-
го братерства народів нічого не варте, якщо не береться по-
гляд на історичне становище, на щабель суспільного розвит-
ку окремих народів».366

Наведеного досить. Історія стверджує, що панувати за-
вжди могли лише раси, натхненні великим незацікавленим
пафосом (теологічною ідеєю), великим фанатизмом, який
є неминучою складовою кожної ідеї, що зазирає в майбут-
нє. Але й навпаки, раси й ідеї, які хочуть відгравати роль в
історії, мають волати не до світової справедливості, а лише
до своєї волі та здібностей – пхати історію вперед, працюва-
ти для поступу.

Так ми дійшли до певного доповнення нашої четвертої
підстави будь-якої великої ідеї: не лише фанатичною, без-
компромісною має бути вона, але й служити інтересам по-
ступу, як ми його тут розуміємо, тобто, як право сильних рас
організувати людей і народи для зміцнення існуючої куль-
тури та цивілізації. Ідея, яка не в стані узгодити себе з ци-
ми останніми вимогами, мусить захиріти, як, наприклад, іс-
панська чи магометанська, що не зважаючи на свій фана-
тизм і безсумнівну теологічність, мусіли поступитися місце
іншим. Ось як про це сказав Ренан: «Нація, яка замикається

365 Донцов Д. Енгельс, Маркс і Ляссаль про неісторичні нації.
366 Донцов Д. Енгельс, Маркс і Ляссаль про неісторичні нації.



 
 
 

в чисте застереження свого інтересу, не може вже грати за-
гальну роль. Країна може мати провідну роль (maitrise) лише
через універсальні сторони свого генія».367

 
Розділ VI

Творче насильство й ініціативна
меншість як порядкуючі сили –

шоста вимога вольового націоналізму
 

«Без насильства і без залізної безоглядності нічого не
створено в історії» – такою була теорія основоположників
революційного соціалізму. На практиці – це означало «за-
ступатися за кожен революційний народ, заклик до загаль-
ної війни революційної Європи, проти найбільшої опори єв-
ропейської революції»,368 якою тоді була Росія. Насильство,
залізна безоглядність і війна були методами, якими йшли
шляхом поступу обрані народи. Що такі самі методи доручав
революційний соціалізм у внутрішньо-національній класо-
вій боротьбі, загальновідома річ, щоб її доводити. Величезну
роль насильства визнає і Сорель. На його думку «насильство
– це єдиний засіб, яким розпоряджаються нації, схудобілі че-
рез гуманітаризм, щоб віднайти своє давнє завзяття».369 Го-

367 Renan E. La reforme intellectuelle et morale.
368 Донцов Д. Енгельс, Маркс і Ляссаль про неісторичні нації.
369 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

ворячи про боротьбу Риму з Карфагеном, Вольтер писав, що
така вже людська природа, що «прагнути величності своєї
країни – означає прагнути нещастя своїм сусідам. Той, хто
хотів би, щоб його рідний край не став ніколи ні більшим, ні
меншим, ні багатшим, ні біднішим, був би міщанином все-
світу»… Іншими словами, на думку фернейського мудреця,
експансії своєї країни зрікається лише той, в кого цілком
завмерло почуття патріотизму, хто прагне не розвитку, не
поступу, а лише застою з правилом «не рухай мене». Тому
нація чи ідея, яка прагне розірвати залізні пута індивідуаліз-
му, яка дбає не про конкретне, а про вічне, мусить визнати
величезну роль насильства у житті націй. Без нього не усуну-
ти змиршавілого, без нього не розчистити площі до побудо-
ви нового. Без нього ні балканські, ні «російські», ні англо-
саксонські народи не могли б узятися до здійснення «універ-
сальної сторони свого генія» на користь собі, людству та по-
ступу. Інакше й бути не могло, бо коли історія є боротьбою за
панування та владу, за отримання у власність, то творче на-
сильство мусить грати велику роль у цьому процесі, бо при-
власнення – це передусім бажання здолати, це формування
і перетоплення матерії після свого бажання, волі та сили.

Італійський соціолог Вільфредо Парето, казав, що «віра
та боротьба різних релігійних доктрин і людей… є немину-
чим цементом для здорового народного життя». Народ senza
fide (без віри) в свою місію, мусить загинути.370 А що віра

370 Pareto V. Trattato di Sociologia generale. – Firenze, 1916.



 
 
 

логічно веде до бажання накинути її іншим, то зрозумілою є
роль сили в історії. Кожна Церква (релігійна чи політична)
лише починає тим, що є церквою гнаною, але щоб утримати-
ся при житті, вона мусить перейти через стадію тієї церкви,
яка зветься ecclesia militans. Таким засобом перемагає будь-
яка нова ідея. Цей засіб (насильство) не є з тих, що можуть
бути, а можуть і не бути. Агресія, через яку нова ідея при-
ходить до життя, не є випадковою, вона іманентна кожній
теологічній, релігійній або національній ідеї, що прагне зай-
няти якісь території, або в умах якоїсь маси місце ідеї, собі
ворожої. Маври й іспанці, франки й Аттіла, варвари та Рим,
Рим і Карфаген, Англія й Іспанія та Голландія, Москва і та-
тарщина, – без кінця можна подавати такі приклади… Автор
«Заратустри» казав: «В кожному вчителі, провіднику сидить
та ж сама «злоба», що ославлює здобувача… Нове є в кож-
ному випадку «погане», як таке, що хоче здобувати, валити
граничні каміння і старі святощі».371 Валити «творчим на-
сильством», про яке казали Сорель, Енгельс, Парето, Дарвін
і Спенсер під різними назвами та різними оказіями, і при-
клади якого дає нам історія аж до наших днів. Агресія, а не
компроміс – такий шлях кожної нової ідеї, яка протиставляє
себе іншій, яка разом із цією іншою взаємно одна одну ви-
ключають.

Ця теза є відповіддю на запитання «як»? Разом із цим
стоїть ще, можливо, важливіше запитання – «хто»? Хто

371 Nietzsche F. La gaya scienza.



 
 
 

впроваджує в світ і здійснює якусь ідею? Провансальці, де-
мократи й інші народолюбці відповідали: завжди народ! Ми
відповідаємо: ніколи народ! Народ є для будь-якої ідеї, чи в її
статичному, чи в динамічному стані – чинник пасивний, той,
що приймає чинником активним, тим, що несе ідею; тим, де
ця ідея зроджується є активна, або ініціативна меншість. На-
зивають її по-різному: класово свідомий пролетаріат (на від-
міну від переважаючої маси несвідомого), національно сві-
дома інтелігенція, аристократія, правляча кліка, тирани (її
політичні витвори – СРСР, фашистська держава, Unegalitare
або Fuhrerdemokratie (Alf. Weber), але суть цієї меншості й
її роль в усіх громадських одиницях – та ж сама. Це група,
яка формує неясну для неусвідомленої маси ідею, робить її
доступною цій масі і, нарешті, мобілізує народ для боротьби
за цю ідею.

Особливо про одну з таких ідей, про національну, каже
Шпенґлер: «Нація, як і усі великі символи культури, це внут-
рішнє посідання небагатьох людей».372 Інший констатує, що
«єгипетська, європейська, середньовічна, ісламська культу-
ра арабів, вивели себе з невеличкого числа релігійно переко-
наних, які витиснули свою печать на найменших елементах
цих культур».373 Меншістю ж є й аристократія, що править
країною. Ворд дає такий драстичний приклад щодо цього:

372 Spengler О. Untergang des Abendlandes.
373  Le Bon G. Psych d Masse, Psychologische Grundgesetze in der
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«Коли б якась культурна держава, скажімо, Англія, Фран-
ція або Сполучені Штати Америки, втратила зненацька будь-
який уряд і на якийсь час упала в стан реальної анархії, чи
можна припустити, що формування уряду, за таких обста-
вин завдячувало б акції народу, викликаної невигодами че-
рез брак уряду? Мабуть, ні»… Та «як швидко такий уряд
сформувала б жменька одиниць, що мала б вплив у країні,
та яких головний мотив при прагненні привернути якийсь
уряд, була б любов влади. Народ ніколи не домагається уря-
ду, скрізь уряд постає сам собою. В історії народів ще ніколи
не сталося, щоб народ вдався до початкових кроків для фор-
мування уряду. Уряди завжди встановлялися меншістю, що
шукала влади, але ніколи більшістю, що шукала охорони».374

Поставте замість слова «уряд» порядкуючу, організуючу,
провідну силу загалом, і ви побачите, що правило, встанов-
лене тут Вордом, можна розширити не лише на процес ство-
рення уряду, але й узагалі на процес організації будь-якого
гурту: як існуючого, тобто того, що має вираження у гото-
вих установах, так і ідеального, який є поки що громадською
думкою, планом, що лише хоче втілитися в установах. Ніко-
ли пасивна юрба, а лише активна меншість є суспільно твор-
чою силою, чи то варяги, чи конкістадори, чи певний клас,
що репрезентує націю, чи нація, що репрезентує їхній со-
юз, чи купка «подстрекателей» або podzegaczy, – скрізь мен-
шість. Роль цієї меншості – величезна, особливо, як повиту-

374 Ward L. Dynamic Sociology.



 
 
 

хи нових ідей.
Хочу ще тут навести глибоку аргументацію Ґ. Зіммеля.

Він стверджував, що суспільство утримується спершу ін-
теракціями між одиницями, а пізніше створює собі окремі
органи влади, що ведуть самостійне життя. «Таким способом
спільнота релігійна втілюється в клірі, політичне суспільство
– в адміністрації й у війську… армія, своєю чергою, в стар-
шинському корпусі, будь-яка стала асоціація – в своєму ко-
мітеті, будь-яка партія політична – в своєму парламентсько-
му представництві»… Ці меншості є органами груп, що іс-
нують самі для себе. Там, де ці органи ще не сформовані, там
особисті елементи мають субстанціональне існування (лише
там відграє роль народ). Коли ж ці правлячі групи органі-
зуються, вони починають власне існування, незалежне від
членів групи. Ці органи (але ніколи народ) замінюють ідеї та
сили, які утримують групу в такому стані. Спільноти, що не
вміли створити собі такі органи, такі самостійні меншості,
які стояли б над одиницями, втілюючи в собі прагнення та
завдання групи, закінчили катастрофою. Вони розкладали-
ся та гинули, коли ці групи не були нічим іншим, як сумою
їхніх членів, коли єдність групи залишалася в безпосеред-
ній залежності від інтеракції окремих членів. Навпаки, там,
де такі розрізнені органи групи створювалися, група става-
ла мобільнішою. Коли для будь-якої політичної спільноти
– правничої чи адміністративної, треба спонукати до руху
всю групу, її акція грішить важкістю, що випливає з труд-



 
 
 

нощів фізичного та морального зосередження. Таких труд-
нощів не знає соціальний орган (меншість), створений для
зрозумілої йому, стисло визначеної мети, і таким способом
він краще спричиняється до збереження групи, роблячи со-
ціальну акцію докладнішою і раптовішою… «Отже, у вели-
кому числі випадків, інтерес, який каже замінити юрбу мен-
шістю, походить із того, що тісніша група… має більше сво-
боди в рухах, більше легкості, щоб зібратися, більше точно-
сті в діях». Крім того, така організація меншості, правлячої
групи, дає кращий напрямок гуртовим силам. Бо юрба ніко-
ли не підійметься вище за певний, досить низький інтелек-
туальний рівень. Спільнота людей зміцнює афект кожного з
її членів, силу почуття та бажання, але не силу міркувань.
Якщо група мусить діяти як єдність, якщо йдеться про до-
цільний рух en masse, таке заміщення маси особливим ор-
ганом є неминучим. Коли це заміщення обов’язково потріб-
не, а юрба ще не має свого провідного органу, то меншість,
здатна провадити нею, «мусить завоювати важкою бороть-
бою вплив на масу».

Ілюстрацію цього ми бачили в революції в Україні.
Незручності, що постають для суспільства, позбавленого ро-
зрізнених органів, роблять її меншовартісною в боротьбі з
чужими силами. Правда, бувають випадки, коли орган групи
починає трактувати себе як самоціль, більше піклується про
власні кастові інтереси, ніж групи, виразником якої він має
бути. Це випадки, коли органи не можуть здолати делего-



 
 
 

вані (або привласнені собі) функції. Тоді наступає розклад
суспільства (Польща перед поділами, Україна кінця XVIII
століття, Росія Миколи II); або революція, «коли треба по-
вернутися до безпосередніх акцій і контракцій між одини-
цями», коли маса знову бере в свої руки функцію, пога-
но впорядковану меншістю. «Всі революції, через які якась
політична групка (меншість), повалюючи свій уряд, зно-
ву ставить законодавство й адміністрацію під безпосередні
впливи особистих ініціатив, є соціологічні феномени цьо-
го порядку». Але закликає маси на арену знову ж таки мен-
шість! Отже, при будь-якому стані суспільства для утриман-
ня його при житті, для успішної оборони та будь-якої акції
взагалі неминучою умовою є існування активної, відважної,
спраглої влади меншості, цього справжнього носія великих
ідей, найважливішого чинника історії.375

Творче насильство – як «що», ініціативна меншість – як
«хто», ось підстава будь-якого майже суспільного процесу,
спосіб, яким перемагає нова ідея. Ці два моменти як дома-
гання практичної політики є шостою підставою та складо-
вою частиною будь-якої нової ідеї, що здобуває собі право
на життя.

375 Simmel G. L’annee sociologique. – 1898.



 
 
 

 
Розділ VII

Світогляд «фаустівських» і
«буддійських» народів. Дилема або/або

 
Викладена ідеологія не є фантазією, мозковою теорією,

вона є практичним символом віри всіх здорових і шляхет-
них рас, вона ж забезпечувала та забезпечує їм панування
й володіння багатствами цього світу. Тисячу прикладів дає
нам історія!

Ось що каже німецький філософ про римлян: «Війська
застосовувалися для політичних підприємств, для здобуття
багатств, слави, для абстрактного панування (теологічні вар-
тості!). Стосунки до інших народів були чистими взаємина-
ми сили… їхній бог є лише капітолійським Юпітером і вони
не поважали сакра інших народів. Катон казав після кожно-
го засідання сенату своє ceterum censeo, і Катон був справж-
нім римлянином. Отже, римський принцип – це була холод-
на абстракція панування та примусу, як чистий егоїзм волі,
принцип дії для дії. Монтеск’є казав, що було усталеним зви-
чаєм римлян зміцнювати між собою карність… Публій На-
зика наказував їм без жодної потреби будувати військовий
флот. Байдикування лякалися вони більше, ніж ворогів. Се-
ред них панував справжній страх спокою, настільки характе-
ристичний для могутніх рас. Вони були твердо переконані,
що лише Рим мав наказувати іншим, і саме тому, що римля-



 
 
 

ни, зневажаючи конкретне, окреме, змислове, гналися за аб-
страктними, теологічними, вічними вартостями, перемагали
своїх, занадто до конкретного прив’язаних, супротивників:

«Римляни, – писав той самий Монтеск’є, – були славолюб-
ними з гордощів, карфагеняни – з жадоби, перші хотіли па-
нувати та наказувати, а другі – володіти. Внаслідок цього –
останні вели війну, не люблячи її, і тому потрапили під вла-
ду Риму. Ту ж думку висловив і Коррадіні, закидаючи зем-
лякам, що для них тому такою важкою була війна, бо вони
вели її з пацифістськими настроями. Карфаген працював на
дочасні цінності; для неї, немов для провансальця, самостій-
ність мала настільки значення, наскільки не вимагала жертв
у боротьбі за неї. Для Риму ж самостійність була самоціллю,
добром у собі, тому він став світовою імперією. «Програні
битви, упадок торгівлі, вичерпання державного скарбу, по-
встання сусідніх племен могли змусити Карфаген прийня-
ти найтвердші мирні умови. Але для рішень Риму світодай-
ним був лише огляд на його славу, а що він, як йому здава-
лося, не міг існувати без панування, то не було ні надії, ні
страху, які могли б його змусити, прийняти не ним нав’яза-
ний мир». Для Риму було важливе лише загальне, а не кон-
кретне, тілесне. Тому після битві під Каннами навіть жін-
кам забороняли проливати сльози. Для характеристики про-
тилежного, слізно-людяного настрою дегенерованих рас (та-
кого близького нашим провансальцям), автор згадує «боя-
гузтво, нездарність і м’якотілість азійських народів», а пе-



 
 
 

редусім Філіпа, який перед початком битви залився сльоза-
ми на думку, скільки тепер загине людей… Інші сльози про-
ливали ті араби, які плакали від болю, коли їхній начальник
погодився скласти зброю».376

Це була відданість неіснуючому тілесному, лише одній аб-
страктній великій ідеї, найшляхетніший ідеалізм (що його й
тіні не мали гуманісти), який підносив ці народи на шпиль
панування. Цим фанатичним духом, жагою панування і від-
даністю ідеї, своїй місії, пройнялися й англосакси. «Війна
створила нашу імперію, війна і завоювання», – казав лорд
Робертс, переможець бурів, у Message to the nation. I цю тезу
доводить цілий ряд англійських істориків.

Історик Сільї згадує з визнанням про відому лише вели-
ким душам відвагу людей, які збудували імперію, й які були
по суті піратами. Не гуманістами, не євнухами були ці будів-
ничі, а лише поетами дії, які носили далекі ідеї в собі – ма-
ли велич, потрібну, щоб здійснити велику справу. Це було
тяжіння до пригод відважних людей, що мріяли про блис-
кучі справи, dreaming a greatly… Мрійники, які перетворю-
вали свої марева в дійсність, які ніколи не уникали небез-
печної боротьби. Це були пірати й аристократи, адмірали та
торговці невільниками, це були люди типу славетного отама-
на Джексона, бандитський якого напад довів згодом до під-
корення Південної Африки; ті, про яких казав Кіплінг, що

376 Montesquieu L. Betrachtungen ueber die Ursachen der Grosse d. Romer u. deren
Verfall.



 
 
 

вони не були «ні Боги, ні діти», а лише «чоловіки в світі чо-
ловіків». Не сухі принципи, не недокрівні теорії, а лише да-
лекозорі, зі залізним завзяттям люди, які турбувалися про
«завтра» і про відірваний принцип панування, створили цю
імперію, про яку жоден англієць не міг думати без тремтін-
ня захоплення».377 Уся філософія тих людей була в цитова-
ному вже вірші Бодлера – вони «від’їздили, щоб від’їздити»,
щоб задовольнити свою жагу пригод, або, як казав один із
цих конкістадорів, Вальтер Ралей, «щоб відкривати невідо-
мі країни, завойовувати їх і взяти їх в ім’я короля у володін-
ня»… Чим відрізняється ця філософія від римської?

Про неї казав Токвіль: «Справа, успіх якої потрібен для
Англії, є в очах англійця справою завжди справедливою… Зі
засади, що інтерес Англії є міркою справедливості, плинула
безоглядність англійської політики проти всього, що стояло
їй на дорозі. Тверда та немилосердна в подавленні бунтів,
байдужа до терпіння та скарг тих, над якими панувала»,378

ця раса спричинилася водночас більше для людської цивілі-
зації, ніж будь-яка інша.

Сорель бачить аналогію між античною людиною героїзму
та людиною, що готується до підкорення Far Westy.379 Ти-
повим виразником цієї енергії був Форд, який казав: «Все
можливе… Дивитися завжди поперед себе, безустанно дума-

377 Mysl. Narod. 41,1924; Seeley J. R. The Expansion of England. – London, 1883.
378 Mysl. Narod. 41,1924; Seeley J. R. The Expansion of England. – London, 1883.
379 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

ти про нові проблеми… Власне такий спосіб мислення ство-
рює нове становище, в якому все можливе».380 Правда, як
це відрізняється від «залізних законів історії», ходу еволю-
ції тощо? Теодор Рузвельт казав: «Людина, що любить чу-
жі країни так само, як свою, шкідлива для суспільства». Бо-
ронити свій край і дбати про його велич – це найвищий за-
кон.381 Це вперта, невсипуща енергія сильних народів, «від-
вага шляхетних рас, абсурдна, спонтанна, з байдужністю та
зневагою до втіх і зручності тіла, до життя і добробуту».382

Шпенґлер вважав цей дух духом окцидентальної цивіліза-
ції. Характерними ознаками її є подолання опорів, актив-
ність, рішучість, самоутвердження, боротьба проти вражень
моменту, проти близького, охопимого, накидання того, що
має загальність і тривалість».

Цей світогляд цілком суперечить азійському, індуському.
«Історія західного європейця – це доля, якої він сам праг-
нув, індуська – доля, що йому випала». Його ідеал – це «від
моментальної змислової дійсності суворо відділене абстрак-
тум», це «вища поезія сили, невгамованої волі, пристрасти
змітати всі перепони». Це поезія того «божевільного» Лесі
Українки, який «волю здобуває, щоби гнатися на безвість
до загину». Воля влади – це не сама експансія, це експансія
перемоги лише в думках, те, що перескакує своїм духовним

380 Форд Г. Моє життя.
381 Заграва. – 1924.
382 Sorel G. Reflexions sur la violence.



 
 
 

зором через «мене», «тебе», через «ближніх», через «тепер»
і «тут». Це – прагнення до безконечного як у сенсі просто-
ру, так і в сенсі часу. Ця людина мала свого Бога не в уявно-
му оточенні, яке треба було перемогти, лише в невидимому,
що треба було здійснити в боротьбі та змаганні.383 «Хто має
свого Бога, той, – казав Гюйо, – для нього, для великої мрії
відкидає догоди цього світу».384 Чи не таку думку мав і Шев-
ченко, який аж тоді хотів линути та молитися до Бога, коли
він «спалить осквернену землю»?

Такий є дух окциденту, і коли деякі його народи схиля-
ються до упадку, то не тому, що не переймаються засадами
фальшивої гуманності та справедливості, а тому, що цей дух,
як ми його щойно охарактеризували, від них відлітає. І нав-
паки, тому були занурені в свій сон невільника «барвисті»
народи, що не приймали цієї «всеодушевляючої» ідеї. Я ка-
зав вище про те, як занепад такої ідеї, волі життя та влади
в одному напрямку, все тягне її атрофію і в другому. Хто
не вміє нападати, той не вміє боротися. Тен (Таіnе) казав,
що буддійська доктрина, яка почала зі заборони будь-якої
агресивної війни, закінчила забороною війни оборонної. На
відміну від Платона, який вимагав інстинктивної ненависті
до ворога, буддизм проповідує любов до нього. Де панує ця
доктрина, коли чужинця трактується, як свого. На відміну
від «окциденталізованого» арійства, яке ідею вічного ста-

383 Spengler О. Untergang des Abendlandes.
384 Ґюйо Ж. Мораль без повинности і санкцій.



 
 
 

вить над всім дочасним, у буддійських країнах «ліпше є ша-
нувати свого батька та матір, ніж служити небесним і зем-
ним богам». «Коли ця доктрина злагіднила людину, – писав
Тен, – то ціною її змертвечіння (en amortissans)».

Ця доктрина ослабила людей, які визнавали її, вони стали
менш чинні і більш соціальні, і з того часу менше руйнували
і менше творили.385

Цікаво, що і Тен приходить тут до виставлення знаку рів-
ності між, як сказав Ніцше, JaSagen і NeinSagen, між афір-
мацією та запереченням (Геґель), між занехаянням експан-
сії, відпочинком і смертю. Цитований нами німецький філо-
соф бачив свій ідеал у суворому відділенні від змислового,
абстрактумі; інший, його попередник, – в абстрактно загаль-
ному, ворожому будь-якому партикулярному й усьому втіле-
ному. Буддисти натомість засвоїли собі як ідеал якраз щось
протилежне цьому. Цим пояснюється і та незначна роль,
яку відіграють буддійські раси в історії. Бажання, воля – ось
справжня сила в емоційному світі. Народи, позбавлені та-
ких бажань, цих пасій (які журяться лиш зберіганням роду
і продовженням його), мусять згинути. Ті, що посідають цю
волю атрофованою або ослабленою, залишаються позаду в
життєвій боротьбі.

Продовжуючи свої спостереження за буддизмом, Тен ка-
зав, що пропаганда буддистів «покиньте ваші пристрасті,
толеруйте ворогів, облишіть ненависть» (скільки в цьому

385 Taine H. Nouveaux essais de critique et d’histoire.



 
 
 

драгоманівщини!),  – не для європейської людини. «Їхня
мудрість не зроблена для чинних рас Європи. Буддійська на-
ука закликає до зречення, а ми хочемо діяти (пригадується
знову Ґете: «спочатку була лише дія»); вона нас учить ні-
чого не бажати, а в нас бажання сильніше за життя. Наре-
шті, як винагороду за наші зусилля вона нам обіцяє нірвану
(наш рідний сонячно-кларнетний спокій), цілковитий відпо-
чинок, сама ідея якого лякає нас. Сакія Муні прийшов не
для нас, він нас не врятує».386

Це не є ідея окциденту. «Нація, яка, відкидаючи будь-яку
ідею слави… блиску, індивідуальної вищості, зводить усе до
задоволення матеріальних прагнень мас, тобто до заспокоєн-
ня потреб насолоди найбільшого числа, стане готовою жерт-
вою для завоювання. Хто хоче спасти своє життя, губить йо-
го. Інтерес ніколи не зможе уґрунтувати щось; маючи страх
перед речима великими та героїчною посвятою, він доводить
до стану ослаблення та деморалізації».387

Живуть і панують лише раси, які не знають сумнівів, які
не задумуються над правом на власне існування і на існуван-
ня коштом слабших і нездар; раси, які покладаються не на
обставини, а на свою незбориму силу, для яких і розростан-
ня й їхня ідея є догмою абсолютною, не релятивною, що шу-
кає санкції, вартістю. «Бо не відомо, чи з початку світу мож-
на назвати однісіньку культуру, установу чи релігійну науку,

386 Taine H. Nouveaux essais de critique et d’histoire.
387 Renan E. La reforme intellectuelle et morale.



 
 
 

якій би вдалося утримати, стаючи на засади, яких вартість
вважалася лише релятивною». Сильні народи – це ті, в чиїх
школах «вливалося залізо в душу дітей», а не розслаблюючі
доктрини «загальної справедливості», шанування ворогів. 388

У цих двох світоглядах, окцидентальному і буддійському,
втілюється боротьба рас сильних із расами слабкими, які ли-
ше в дегенерації сильних бачать свій порятунок. Але кож-
на здорова нація, яка не хоче загинути, має стрясти зі се-
бе «буддизм», бо він є смертю і погибеллю. «Мрійники про
всесвітній мир і братерство народів, – казав Шпенґлер, – це
духові провідники фелахства, це лише інша форма пацифіз-
му. Віддане на себе саме міркування (інтелект) завжди бу-
ло ворожим життю й історії, не войовничим… Світовідчуття
всього расового, рішення бути суб’єктом, а не об’єктом істо-
ричного розвитку (бо третього немає), коротко – воля вла-
ди мусить тепер боронитися перед доктриною, прихильни-
ки якої думають замінити реальне – логічним, владу фактів
– абстрактною справедливістю, а долю – розумом… Колись
Рим переміг решту античного світу тим, що зумів викрес-
лити зі своєї політики фелахські інстинкти… Успіх фелахів
означав би зречення нації історії – не на користь вічного ми-
ру, а лише на користь інших». Така фелахська нація повер-
нулася б до первісного стану спокою, знаряддя в руках ін-
ших, до стану, який «хитається між довгим терпінням і пе-

388 Le Bon G. Psychologische Grundgesetze in d. Volkerentwicklung.



 
 
 

реминаючими вибухами люті».389

Чи треба звертати увагу читача на аналогії, які мимоволі
самі напрошуються? У будь-якому разі, в одному Шпенґлер
мав рацію: люди будуть вічно ритися в землі, будувати піра-
міди, завойовувати країни, організовувати неорганізоване і
боротися між собою. Хто хоче вирватися з-під влади цього
закону в ім’я фелахського миру та загальної справедливості,
залишиться його пасивним виконавцем. Хто не хоче працю-
вати для своїх абстрактних ідеалів, працюватиме «на фара-
она». Лише ця дилема стоїть перед нами.

389 Spengler О. Untergang des Abendlandes.



 
 
 

 
Частина третя

Українська ідея
 
 

Розділ І
Новий національний ерос

 
Епіграф до цієї книги виглядає наче загальне місце. Але

воно представляється в іншому світлі після пояснень, що я
до нього дав у перших частинах.

Те, що бракує українській ідеї, це цілком новий дух. На-
ша мандрівка пустелею ще не скінчилася тому, що були в
нас тисячі воль замість однієї, і сотні туманних, замість од-
нієї, яскравої думки, що єднала б усіх в одну цілісність. Бо
що є нація, коли не скупчення мільйонів воль навколо обра-
зу спільного ідеалу? Ідеалу панування певної етнічної групи
над територією, яку вона одержала в спадщину після батьків
і яку хоче залишити своїм дітям.

«Переклад наших підсвідомих бажань зрозумілою мовою
понять», – так показує Фіхте спосіб кристалізації будь-якої
ідеї. З тих двох частин складається українська ідея. З ясно
сформульованої мети, з образу ідеалу, до якого тяжіє націо-
нальна воля, зі самої волі, і з чуттєвого боку, з національного
еросу, емотивності (Барес). З почуття, що є мотивом дії, і з



 
 
 

думки, що надає відчуттям визначеної форми (Спенсер).
Власне недорозвиток емотивного стрижня було якраз

причиною наших останніх катастроф. Запал «Марсельєзи»
залишився б звичайною жакерією без людей Конвенту, що
дали йому формулу та зміст. Але і заклик 1789-го залишився
б порожнім криком без запалу «Марсельези». З українською
ідеєю не в’язався цей потужний пафос.

України, якої прагнемо, ще немає, але ми можемо ство-
рити її в нашій душі. Можемо й повинні опалити цю ідею
вогнем фанатичної прив’язки, і тоді цей вогонь з’їсть у нас
нашу рабську сором’язливість, що нищить нас, як сором’яз-
ливість своєї правди знищила французьку аристократію, як
ідеологія «кающагося дворянина» знищила російську шлях-
ту, а в цьому вогні спопеліють і чужі ідоли.

Але лише тоді! Бо поки ми не виплекаємо в собі при-
страсного бажання створити свій світ зі зовнішнього хаосу,
поки малоросійську ніжність не замінить у нас чіпка любов
володіння, поки теореми не стануть аксіомами та догмами;
сором’язливість не обернеться в брутальність, а безхребет-
не народолюбство – в агресивний націоналізм, доти не стане
Україна нацією. Це й є той досі знехтуваний, суб’єктивний
момент, без якого ні природні багатства, ні число людності,
ні жодна еволюція нам не допоможуть. «Національність, –
писав Келлен, – насамперед має суб’єктивний бік. Це вольо-
вий і тепловий елемент, який може підніматися дo темпера-
тури пропасниці, але й спадати нижче нуля. Востаннє не по-



 
 
 

стануть для нації жодні об’єктивні передумови, щоб здобу-
ти від історії визнання своїх претензій на державне існуван-
ня. В цьому полягає, між іншим, й точка тяжіння проблеми
України».390

У нас цим моментом нехтували. Замість розпалювати до
білого ту емотивність, у нас її гасили. Ніколи національні
постулати не в’язалися в українстві зі «залізною силою ен-
тузіазму». Слово «націоналізм» опльовувалося народолюб-
цями. Його соромилися. Прив’язування українця «до того,
що дає йому життя», до свого, він вважав «смішним»,391 як
і всі інстинктивні почуття. Його ідея не сміла мати нічого
спільного з релігійним фанатизмом, нічого з розпалом зма-
гань. Треба було зробити так, щоб розумні висновки брали
гору над емоціями. Придушити екстаз, вбити в ідеї її нерв,
зробити з неї нудну партійну програму – ось чого хотіли в
нас. «Різка напруженість» національних прагнень таврува-
лася як пережиток некультурних століть, як хоробливе яви-
ще. Драгоманов гримів проти «духу старозаконної нетерпи-
мості», нагадуючи його навіть Шевченкові. Він, як і його уч-
ні, не тямили, що нетерпимість до чужих богів – лише відво-
ротний бік непохитної віри в своїх.

Досі українство не спромоглося на таке велике бажан-
ня. Його бажання єдналося досі з ніжною любов’ю до свого,
не знаючи волі накинути себе силоміць і своєму оточенню,

390 Kjellen R. Die politischen Probleme des Weltkrieges.
391 Винниченко В. Відродження нації.



 
 
 

і зовнішньому світові, не маючи такого заперечення чужої
ідеї, яке б захитало її в її підвалинах. «Чому ми такі нікчем-
ні? – запитує одна з «роздвоєних» українських душ, і відпо-
відає: «Тому, що немає в нас хочу, а коли й є, то таке ж нік-
чемне та кволе, як і ми».392 Це була нікчемність волі, в якій
Фереро вбачав головну недугу всього нашого століття зага-
лом.

Не можна сказати, щоб українська ідея зовсім була поз-
бавлена емотивного забарвлення, лише було воно нікчемним
і кволим. Затрималося на примітивному щаблі розвитку. На-
ша воля до утвердження національної особистості не підня-
лася до заперечення ворожих воль, до усвідомлення, що «ко-
жен лиш те посідає, що іншому видер»; без панських заба-
ганок, «ми просто любили своє, просто без свідомості по-
чували ніжність» до всього рідного, свого, «наського».393 Й
оскільки тут справді доходило до гри «без свідомості», то ця
емотивність в українстві була, але недорозвинена, пасивна,
лише захисна. «В національних питаннях ми не йшли далі
тієї межі, котра визначалася потребою самооборони. Дуже
гидкий був нам як польський, так і московський націоналізм
із інстинктом державного насильства».394 Інстинкт, без якого
мертва будь-яка ідея, якому завдячує свою життєвість поль-
щина і російщина, був ненависний нам. Парадоксом звучала

392 Головко А. Можу // Черв. шлях. – 1923.
393 Винниченко В. Відродження нації.
394 Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – 1877. – С. 176.



 
 
 

теза, що будь-яка здорова ідея, що хоче перемогти, мусить
здолати ворожий світ.

Українець не хоче перемоги своєї ідеї, коли вона до того ж
вимагає сили, коли її тріумф купується «насильством, при-
мусом».395 Перемога ідеї має прийти без заклику до націо-
нальної ненависті, на якій нічого не можна будувати; «злоба»
проти ворожої думки, «жагуче, одважне прагнення знищен-
ня в самих його основах» протилежної ідеї, заклик до «тем-
них інстинктів мас» – це були емоції, які треба було укоська-
ти, навіть якщо вони скеровуються проти ворожого світу. 396

І навіть тоді, коли український пафос переходив до запе-
речення чужого, було те заперечення неповним, половинча-
стим. Навіть революційне українство знало, по суті речей,
лише «чого воно не хотіло, а не чого хотіло». Його бажання
зруйнувати існуючий лад було лиш висловленням того по-
чуття, що прагнуло тільки знищити насильство в світі; до ор-
ганізації нового насильства революційне українство не до-
думалося. В нього не було бажання панувати над кимось, а
лише гола непродуктивна, суто оборонна ненависть до раб-
ства.397

А цього було так мало! Сама ніжність, шанування свого не
тільки не дасть перемогти ідеї, але й не підійме свій народу
до дії. Латинська церква, з чужою мовою, так само, як і схід-

395 Винниченко В. Відродження нації.
396 Винниченко В. Відродження нації.
397 Гром. голос. – Ч. 6. – С. 25.



 
 
 

на з її церковнослов’янщиною – все одно захопили і підня-
ли маси. А які спустошення робив серед українців, та й те-
пер робить, чужий у нас російський більшовизм! Вочевидь,
лише ніжність, лише поверхова «наськість», сентиментальна
любов до свого, не дасть ідеї перемогти. Щось інше мусить
ще в ній бути, в її пафосі. І це «щось», до чого горнуться
підсвідомо маси, що є суттю ідеї, освячуючи її незрозумілі
та чужі масі деталі, якраз і є власне цей інстинкт пануван-
ня, влади, бажання накинути себе ворожій думці та світові,
вести за собою, впорядковувати життя, навіть силою. Маси,
настільки вразливі до цього «інстинкту насильства», що віт-
рять його навіть у чужій за формою ідеї, і часто приймають
її, жертвуючи млявою, недокрівною, однобокою, лише обо-
ронною, занадто ніжною, боягузливою, – хоч і своєю ідеєю.

Наш пафос був «тугою за чистим, людським, мирним жит-
тям»;398 але ж життя – це не лише туга, але й гнів! Не лише
мир, але й війна! Підставою українського відродження було
щиросердне бажання, а не примус. Але ж, щоб перемогти,
пафос нової ідеї не може обійтися без волі до примусу, а ча-
сом і до грабунку чужого. Бо що в підкореної нації є ще своє,
що не стало привласнене чужими? Навіть на своїй території
чується така нація «на нашій, не своїй землі». В південному
Тіролі навіть прастару назву країни, навіть німецькі назви
італізовано, зроблено чужими.

Інстинкт панування (примусу), властивий будь-якій вели-
398 Винниченко В. Відродження нації.



 
 
 

кій ідеї, і ніколи без нього вона жодною ніжністю Винничен-
ка, ні сопілковою філософією Федьковича, ні антифанатиз-
мом Драгоманова, ані Тичиновою музикою, ані народолюб-
ством соціалістів не здобуде собі права на буття. Мало хотіти
підкорити чужу волю, треба поставити на її місце свою, яка
вбрала б у ланцюги ворохобний світ фактів.

У нас протестувалося проти чужої ідеї і тільки в ім’я гу-
манності, ніжності. «Не вірю в те загальне в нас, що йде по-
руч зі знущанням над людиною… Людина для мене само-
ціль, нехай мені й закинуть, що це – гуманізм».399 Але лише
той творчий спротив, який вагітний прийдешнім «знущан-
ням» над опорними ворогами великої ідеї. Коли б той дух
зречення поганства не жив у катакомбах, не жив би вже в
перших християнах, не схилилися б перед ним римські орли.

Драгоманов гримав проти пафосу пророків, бо мало в них
було гуманності й альтруїстичних думок, а натомість було
багато скаженої злості проти тих, хто не приймає віри про-
років і апостолів. Страшне засліплення! Бо безсилою є та
ідея, що обмежується лише альтруїзмом до себе, позбавлена
«скаженої злоби» проти чужого світу. Ось слова одного біль-
шовика: «РСФСР – не лише п’ять букв, але й п’ять вогняних
знаків, що звістують світові нову правду. За ці п’ять знаків
я візьму рушницю і піду вбивати». Яким гуманізмом можна
збороти цей чортівський пафос і слуг диявола? Посилаючи
на смерть тих, хто не поділяв його науки, Кальвін казав: «Бог

399 Далекий – Розмова // ЛНВ. – 1926. – Ч. І.



 
 
 

так хоче, щоб пішла в непам’ять усе людство, коли треба би-
тися за Його славу».400 Ось той пафос (лише зі знаком плюс,
а не мінус), якого бракує українській ідеї, що знала лише за-
хоплення своїм, але не заперечення чужого, що до 1917 pоку
не спромоглася на власний пафос на протиставлення пафосу
займанця; тих, хто хочуть знищити займанця.

Будь-яка творча ідея потребує не тільки визволитися (se
liberer), але, як казав Лє Бон, накинутися (s’imposer) оточен-
ню. В нас відкидали примус в ім’я ніжності, там відкидали
ніжність в ім’я тріумфу над нашим. В наявності цього духа
не лише спротиву, але й волі панування, волі не лише до виз-
волення, але й волі до примусу, не лише до людяності й є
сильний бік емотивності творчих ідей. І поки цей складник
не увійде в нашу емотивність, мертвою та безплідною зали-
шатиметься українська ідея, цькована й опльовувана чужи-
ми, що турбуються не про «ніжність», а про самоутверджен-
ня.

Чужі ідеї, з якими доводилося нам мати справу, завжди
мали те, чого бракувало нам. Духовність російського прово-
ду просякнута наскрізь тим інстинктом, про який тут кажу.
«Чим я не хотів би бути, – читаємо в Достоєвського, – чого б
я не прагнув довершити, чи я стану доброчинцем, чи паву-
ком, що ссе чужі соки, що це все мене обходить? Я знаю,
що хочу панувати, і цього досить!» А в іншому місці: «Вели-
кий історичний закон полягає в тому, що ми ніколи не ста-

400 Le Bon G. La Revolution franeaise et la Psyehologie des Revolutions.



 
 
 

немо великою нацією, поки не виплекаємо в собі певної за-
розумілости («самомненія»), усвідомлення власної ваги для
світу… Всі великі нації власне через те могли розвинути свої
великі сили, що були такі зарозумілі; що мали певність, що
якраз тим служили людству, що гордо, незмінно та послідов-
но залишалися тим, чим були».401 Що це, як не пафос наказу,
що не лише боронить себе від впливу оточення, але й наки-
дає йому своє горде та зарозуміле національне обличчя?

Цей пафос був і в Пушкіна, і в Тютчева, і в Блока, і в Ма-
яковського, в передреволюційній і в дореволюційній Росії.
Один із ворогів більшовизму писав про них: вони зовсім
відрізнялися від підвладного люду, «комуністи чомусь усі
поголені, в шкіряних куртках або робітничих блузах, у ви-
соких чоботях… Розмовляють уривчасто, коротко… Рухи
різкі. В їхній поведінці відчувалася якщо не природна енер-
гія, то рішучість, відвага, а часто грубість».402 Хто промо-
вляє уривчасто, коротко та різко? Той, хто наказує! Отже,
знову той пафос командування, пафос тих, кому бракує щи-
росердного бажання, які твердять, що ідея, щоб перемогти
опір цього світу, оточення, чужої ідеї й своєї пасивної маси,
потребує відваги, різкості, енергії, примусу, рішучості, а ча-
сто й грубості…

Ця воля може спершу бути навіть не усвідомлена: ні
Хмельницький, ні Вашингтон, розпочинаючи повстання, не

401 З листів Ф. Достоєвського // N. Fr. Presse. – 13.05.1924 і 12.04.1925.
402 За свободу. – 23.10.1924.



 
 
 

думали спочатку про незалежну державу, але в них був той
дух combativite, абстрактної в службі ідеї свободи, відвага
витягати найкрайніші логічні висновки зі становища і воля
до влади, яких не замінить жодна програма. Цього бракува-
ло чуттєвій стороні провансальства.

І то як стосовно до чужої ідеї, до зовнішнього, яке треба
перемогти, так і до власного оточення, в якому ідея розви-
вається, й силу тяжіння якого (інерції) також треба здолати.
В цьому випадку примус так само потрібен, як і в першому, і
тому носії нових ідей, не зважаючи на їхню часом «демокра-
тичну» мову, не визнавали за масою ролі творчого чинни-
ка, а лише завжди – за провідною групою. Чуттєвий момент
тих ідей обходився без солодкавої симпатії до цієї маси, в
ньому швидше була та, змішана з жагою володіння любов, із
якою трактує свій матеріал різьбяр. «Ідеологи сильних ідей
у Росії, – казав один москаль, – з повним спокоєм були пе-
реконані, що народ наш тієї ж миті прийме все, що ми йому
вкажемо, тобто накажемо… Наші «общечеловеки» були сто-
совно до свого народу цілковитими поміщиками, навіть піс-
ля селянської реформи». «Що краще – ми чи народ? – запи-
тує Достоєвський, – народові за нами, чи нам за народом?…
Ми повинні схилитися перед народом… але… за однієї ли-
ше умови і це sine qua non: щоб народ і від нас прийняв ба-
гато з того, що ми принесли зі собою. Ми не можемо знищи-
тися перед якою б то не було його правдою; наше нехай за-
лишиться при нас і ми не віддамо його нізащо на світі, навіть



 
 
 

у крайньому разі, за щастя єднання з народом».403

Прихильником примусової ідеології проти мас був і тво-
рець більшовизму. Маса для нього ніколи не була мірилом
правди, ніяка воля народу, ні засади більшості не змусять
його зректися своєї правди. Його ідея не мала шукати нау-
ки в стихії, вона переможе лише в боротьбі зі стихією маси,
яку має стягнути з її звичного шляху. «Зовсім не демокра-
тично, – стверджував він, – що десяток розумних вищий за
сотню дурнів».404 «Щоб вийти зі стану дитинства, – писав
Ленін, – будь-який рух має власне заразитися нетерпимістю
стосовно до людей, що затримують його зростання своїм па-
дінням до ніг перед стихійністю».405

Що могли протиставити наші драгоманівці тому – хоч
негативному й ворожому нам – самовпевненому пафосу
ідеологів російського червоного націоналізму? Так само ста-
вився до народу (до боягузливих егоїстів) і «друг народу»
Марат. А ось що читаємо в польського націоналіста Рома-
на Дмовського: «Зібрати суспільство під прапор однієї ідеї
ніколи не можна через погодження суперечностей вогню з
водою, але через згуртування тих, хто стоять при такій ідеї, і
змушення до послуху тих, хто по-доброму не хоче її визна-
ти».406 Яка вражаюча подібність думок, чи не так? А для

403 Достоевский Ф. Дневник писателя.
404 Ленин В. Шаг вперед, два назад. – 1904; Что делать. – 1902.
405 Ленин В. Шаг вперед, два назад. – 1904; Что делать. – 1902.
406 З однієї статті // Slowo Polskie.



 
 
 

порівняння ось відповідь українських «народолюбців» на це
саме запитання («ми з народом, чи народ за нами?»): «Ми
поклонилися народові як животворчій стихії, яка мусить за-
лічити всі рани… битія нашого, яка мусить одвіт дати на всі
наші питання про індивідуальну і общеську свободу, про ін-
дивідуальне і людське щастя. Куди народ наш сам схоче йти,
так і буде».407

У перших двох випадках провід давав свою відповідь на
запитання стихії, в останньому запитував у стихії, що йому
робити? Там – незламна воля перемогти пасивність маси й
вести її, тут – страх перед накиданням своєї волі, як перед
якобінством і деспотизмом; психологія тих, хто ведуть за со-
бою, і тих, хто плентаються в хвості стихії та подій. Психо-
логія провідників, і проваджених, пастухів і овець.

Та самовпевненість, якою забарвлений чуттєвий бік будь-
якої великої ідеї її речників, є ніщо інше, як безоглядна віра
в себе, бажання s’imposer пасивній матерії, не в неї шукати
ідей. Ідея, яка в своїй емотивній стороні не має цієї чіпкості,
ніколи матерії не опанує.

Коли ж українська ідея хоче підняти боротьбу з іншими за
панування, мусить у першу чергу залишити прокляту спад-
щину невільничих часів. Мусимо перевести основну пере-
оцінку вартостей. Фанатизм, інстинктивні почуття, емоцій-
ність замість розумовості, дух національної нетерпимості,
все, що опльовували в нас, має реабілітувати свіже та моло-

407 Дорошенко Д. Огляд української історіографії.



 
 
 

де українство. На місце amor intellectualis має стати віра, яка
не знає сумнівів, і пристрасть, що не знає жодних «чому».
Прив’язка до свого мусить доповнити воля витиснути свою
печать на чужому; замість залежності від стихії має стати
воля змусити її до послуху. Маємо нести відважно свою ві-
ру, не схиляючи чола ні перед чужим, ні перед власними ма-
ловірами. Мусимо набратися віри у велику місію своєї ідеї,
й агресивно ту віру поширювати. Нація, яка хоче панувати,
повинна мати й панську психологію народу-володаря. Фана-
тизм і примус, а не ніжність, виконають основну функцію в
суспільному житті, й їхнє місце не може залишитися незай-
нятим. Не займемо ми, займе хтось інший.

Природа не терпить порожнечі.
 

Розділ II
Зміст української ідеї – яскравість,

винятковість, всеобіймаючість
 

Тільки безумовна віра в ідеал оберігає його від розкладу;
вона не допускає до жодної дискусії над його наказами, до
жодних розумувань над усталеними заповідями. Емоційне,
чуттєве забарвлення ідеалу застерігає його від найсильніших
логічних нападів, найбільш незбитих розумових «доказів».
Аксіоматичний характер ідеалу (який він завдячує цій емо-
тивності) згори виключає будь-яку розумову аналізу, робить
ідеал недоторканним, оточує його міцним муром фанатизму,



 
 
 

який не розвалити найважчим гарматам переконань, глуму,
одурення або провокації. Там, де інтелектуала гризуть сум-
ніви, де за їхніми підказками двоїться його ідеал і його ду-
ша, там віруючий, не втрачаючи часу на безплідні дискусії,
як Лютер, кидає в Люцифера-спокусника каламарем, і мара
щезає. Непереможний в мистецтві аргументування, диявол
сумніву втікає перед такою вірою.

А в нас якраз боялися цієї віри! Не любили примусових
думок, абсолютного ідеалу, якими логікою розсудили питан-
ня нашої віри. Наше ставлення до своєї та чужої ідеї базува-
лося на звичному «тому що», а наше ставлення до дійсності
переносили ми, за Драгомановим, «з почуття і віри на науку і
розрахунок». Не в гарячій, беззастережній прив’язці до своєї
ідеї (не в емотивності), а в моментах їй чужих, шукали ми
санкції та виправдання цієї ідеї. Позбавлена емотивної під-
тримки душа українця, навстіж відчинена для науськувань
часто чужої логіки, хиталася між різними, часом взаємосу-
перечливими думками, не вміючи відселити в собі Савла від
Павла, не вірячи цілком ні в одне, ні в друге.

Ось у цьому слові «відділити», в неясності змісту
української ідеології, є причина нашого, скажімо так, націо-
нального атеїзму. Ось що про це писав Фереро: «Людина
може увірувати в якусь правду лише коли вміє її відрізни-
ти і протиставити тому, що протилежне їй… (добре – зло-
му, красу – гидоті, правду – похибці). Лише тоді може вона
розрізнити свої вартості та протиставити їх протилежним,



 
 
 

коли відділяє їх ясною чергою, означеною межею. «Означи-
ти» (definir) походить від «знаку» (finis), який означає кор-
дон, межу. Якщо ці межі затерті або перемішані, тоді добро,
зло, правда та помилка, гарне і гидке змішуються. А в тако-
му випадку, як може воля бажати їх або ні, якщо не вміє ро-
зрізнити? В такому разі все закінчується анархією доктри-
ни й ослабленням волі».408 Тут, властиво, були взаємні дії.
Анархія доктрини призвела до ослаблення волі, ослаблення
волі – до логічної казуїстики, до повної анархії, доктрина, з
яких зі жодною не в’язалися в нас ні пристрасна любов, ні
сильна відраза.

Нам бракувало національного догматизму. Вірити можна
лише в те, що яскраво стоїть перед духовим зором. А що
могли ми любити, коли бачили світ мов через лорнет, накру-
чений на чуже око, де все зливалося в неясну саламаху, де не
можна було відрізнити націю від племені, самостійність від
федерації, рідної країни від «слов’янства» або «Сходу Євро-
пи», народ від племені або класу, націоналізму від інтерна-
ціоналізму, державництва від провінціалізму, свою ідею від
чужої, угоду від боротьби? Образ того, що треба було люби-
ти зливався з образом того, що треба ненавидіти. Яскраво-
го протиставлення Бога і мамони, якому завдячує свою силу
кожна релігія, в нашій національній ідеології не було, не бу-
ло догми, отже, й еросу, отже, й справжнього націоналізму,
який притягав би маси.

408 Ferrero G. Discours aux sourds.



 
 
 

Яскравою ідеєю була мрія – образ російського трирамен-
ного хреста на Св. Софії в Стамбулі, або Польщі od morza
do morza. Можна було вмирати за суверенність нації, але за
пропорційне виборче право? За Україну «як земля вширш-
ки, як небо ввишки», але за автономію, «самоопределеніє с
присоєдиненієм»? Можна було гинути за самостійність, але
не за федерацію, не за ту саламаху звалених в одну купу, не
відділених яскраво одна від однієї ідейок, з причепленими
до них безконечними «але».

Не маючи яскравого ідеалу, що виразно відрізнявся б від
інших ворожих, українство не могло мати сильної віри в ньо-
го. Тому й намагалися підперти його розумовими доказами,
від яких ідеал блід і розпливався мов туман.

Для того, щоб ідеал був ясним, треба його відрізнити
і протиставити тому, що протилежне йому. Цього україн-
ство ніколи не робило! Тут воно задовольнялося формулою
Григорія Полетики, «патріотическим разсужденіем» на тему
«Малої Росії»: «Каким образом можно бы оную ныне учре-
дить, чтобы она полезна могла быть российскому государ-
ству без нарушения (її) прав и вольностей». Це було цілком
щось протилежне до формули Хмельницького: «Нехай одна
стіна о другу удариться, одна впаде, друга зостанеться». Дра-
гоманов застерігав проти поєднання української ідеї з по-
няттям «суду Божого», з образом, що цілком відповідав со-
релівському міфові або бачення Шевченка («Заповіт», «Ко-
зак безверхий»). Поступове та соціалістичне українства ХІХ



 
 
 

– ХХ століть також прийняло формулу Г. Полетики. Його
засадою, як і Г. Полетики, стало шукати «приємливого для
обох боків виходу з конфлікту». Монархісти розуміли націо-
нальне відродження спільно з національним відродженням
всіх трьох Русей. Врешті, й автор «України іреденти» для от-
римання прощення за «гріхи молодості» висловився проти
«національної ексклюзивности», і радив «змагатися за доб-
ро нації… без ворожнечі до інших і в злуці з іншими нація-
ми».409

Бельгія та Чехія у війні 1914 pоку, що відразу стали на
бік Антанти, більшовики, що відразу виступили з інтерна-
ціональними гаслами – відверто протиставляли свою ідею
ворожим їй силам. У нас же намагалися вгадати, яка сила
переможе, щоб на неї орієнтуватися, і це називалося «ре-
альною політикою». «Общество, – писав П. Куліш, – подпав
под иноплеменную власть, неизбежно деморализуется, доко-
ле беззаветно не признает в ней охранительного начала бла-
гоустройства, или же не возстанет против нея со всей енер-
гіей отчужденія».

Думаючи передусім не про «власть», лише про «благо-
устройство», українська ідея не могла бути ні яскравою, ні
різко, «со всей енергіей» протиставляти себе іншій, і внаслі-
док цього «неизбежно» деморалізувалася.

Was ihr den Geist der Zeiten heisst, das im Grund der Herrn
eigner Geist – це правило второпали інші, сильні народи, які

409 Бачинський Ю. Більшовицька революція і українці. – Берлін, 1925.



 
 
 

з себе творили дух часу. Наш провід волів до нього присто-
суватися, а не надати матерії власну форму…

З цим має раз і на завжди порвати нове українство. Бо
всі ці ідейки (слов’янофільство, Схід Європи, соціалізм), му-
сять безплідними померти, як усе половинчасте, що стає на
дорозі цілому. Українство мусить усвідомити собі, що його
ідея, якщо хоче перемогти, має бути яскравою, тобто виклю-
чати будь-яку іншу, базуватися не на частковому, а повному
запереченні чужої. А для цього ця ідея має бути всеобійма-
ючою. А це означає, що вона повинна перейнятися поняттям
політичної влади, над людьми і територією, а по-друге – на-
дихнути собою таку суспільну форму господарювання, яка
б дозволила їй підняти благоустрій країни під своєю хоруг-
вою, потроїти видатність моральних і фізичних сил країни
порівняно з її теперішнім станом.

Досі наша ідея журилася всім іншим та тільки не цим.
Їй було байдуже «як там впорядкується вище державне на-
чальство»; чи будемо мати власні «двір, армію, в’язниці та
жандармів». Їй не потрібні були ці «шумні» та «далекі» про-
грами «непевної вартості». Йшлося лише про «забезпечен-
ня культурного та суспільного самоозначення», про «волю
особи»; радилося не «рватися заложити свою державу», але
прагнути до «волі краєвої, громадської», бо самостійність
віджила свій вік. Метою було лише соціальне визволення і
щастя селянської «мирної країни», не задираючись з ніким,
соціалістичне або хліборобське «благоденствіє». Хто його



 
 
 

дасть – все одно, «європейський Схід», взагалі «вітер зі Схо-
ду», якась наднаціональна організація. Отже, збереження
трохи реформованого чужодержавного ладу всередині і на-
зовні. А все це – і провінційність, і інтернаціоналізм – бу-
ло зреченням найважливішої функції організованої нації –
створення влади, передача її чужій ідеї та державі. Це було не
повне, але лише часткове заперечення чужої ідеї; капітуля-
ція перед нею, що обмежувала всеобіймаючість національ-
ного ідеалу.

Як примус у чуттєвій стороні свого ідеалу, так відкидало
українство в своїй змістовій частині момент влади, власти-
вий усім творчим ідеям. Воно часом бунтувало проти чужо-
го категоричного імперативу, але лише в ім’я його обмежен-
ня, не протиставляючи йому свого безоглядного наказу. Ми
не воювали за те, щоб на місце фальшивої ієрархії поставити
справжню; не за те, щоб, як протестантство, встановити нові
права й обов’язки. Лютерові належать слова: «Що є війна,
якщо не покарання безправства та зла? Навіщо воюють, як-
що не за те, щоб мати мир і послух»?.410 А ось що каже біль-
шовик: «На черзі дня – ряд грандіозних вибухів, аби потім
скувати землю в один залізобетон»…

«Скувати», «змусити до послуху» сили оточення, при-
нести ідею свого, нового порядку,  – ось перше завдання
всеобіймаючої ідеї. І якраз тих функцій зрікалося україн-
ство, поступаючись ними іншим, – у ставленні до зовніш-

410 Cariyle Т. Die Helden, u das Heldentum in der Geschichte.



 
 
 

нього світу й до світу власного оточення. Чуттєву сторо-
ну українського ідеалу позначали в нас словом «ніжність»,
яке виключало насильство та задерикуватість. Та «ніжність»,
яка була примітивним щаблем об’єктивації волі, мала свій
відповідник в інтелектуальній, змістовій стороні українства,
який полягав у зреченні найвищої функції нації, функції
влади.

Щоб говорити з Карлайлем, провансальський націоналізм
звертав увагу на «неістотне» національного ідеалу. Великі
ідеї завжди відрізняють істотне від побічного. В істотному не
знають компромісів. Неістотне залишають на волю долі, не
зачіпаючи його, як царська Росія, що залишила нам шарова-
ри, галушки, горілку, ковбасу, пісні і «малороссійскія дра-
мы»; або як більшовицька Росія, що залишила нашій пресі
нашу мову (з чужим змістом), а владу – для себе, залишила
нам землю, а собі – законодавство про неї та про нову пан-
щину… У своїх спогадах розповідав Раковський, що коли
під час якихось українсько-більшовицьких перемовин Лені-
ну донесли, що Винниченко готовий визнати совєтську вла-
ду, щоб лиш забезпечити права української мови, більшо-
вицький папа весело гукнув: «Але ж добре! Дайте йому на-
віть три мови!». Подібно одному католицькому священико-
ві, який готовий був перейти у протестантство, лише «не хо-
тів проповідувати без ряси», заявив Лютер: «Що ж завадить
ряса? Хай має свою рясу при проповіді, хай має три ряси,



 
 
 

коли це справляє йому приємність»411… І більшовицький, і
протестантський папа, відділені один від одного трьома сот-
нями літ, були апостолами нового невільництва, нової ієрар-
хії. Заґумінковий пастор і провідник українського соціаліз-
му турбувалися лише про позірне, але не про суть, про ту
миску сочевиці, за яку продаються права первородства.

Відповідником до ніжності в емотивній стороні була
якраз у змістовій стороні українства та «мова» і та «ря-
са». Щоденна праця над «здвигненням простого люду», про-
тиставлювана «шумним програмам», була цією «рясою»…
«Краєві справи», протиставлювані «Русі Божою милостю»,
були тією «рясою»… «Матеріальні та просвітні справи»,
протиставлювані «високо політичним справам», – все це бу-
ли «ряси», які наші «народолюбці» одягали на своє тіло для
заспокоєння совісті, щоб забути про одяг чужої ідеології, в
який одягали свою душу. Бо що означала католицька сутана,
якщо в ній проповідували антикатолицькі ідеї? Що означала
українська мова, якщо нею виголошувалися антиукраїнські
ідеї, принесені чужинцем? Всеобіймаючий ідеал, організація
влади є обов’язковою функцією кожного національного ор-
ганізму, для зовнішньої консолідації (боротьби з інтернаціо-
налізмом) і для внутрішньої (в боротьбі з атомізацією), для
боротьби з зовнішнім оточенням, і з пасивним внутрішнім
середовищем. Якщо якийсь народ дбає лише про «мову»,
лише про «селянську мирну країну», якщо він через глупо-

411 Раковський Х. Ильич и Украина // Летопись революції. – 1925.



 
 
 

ту провідників зрікається сам виконання вищих функцій, це
завдання перебирають чужі, займанці. Нація, яка не вироби-
ла собі ідеї нового послуху в світі і в собі, завжди кориться
варягам. Подібне втягнення нації в орбіту чужої ідеї настає й
тоді, коли вона підлягає атомістичним забаганкам власного
середовища.

Якщо на зовнішні потреби нації її недолужна провідна
верства дивиться лише, як на суперечку про те, хто «буде
вбирати у фартушки африканських негрів», чужинці вчать її
мудрішого погляду. І тут «ряса» не сховає націю перед жит-
тям, і тут нація не поставить себе поза дужки історії, тільки
не для себе битиметься вона за ті «фартушки», а лише в ін-
тересах чужої ідеї.

Якого викривлення пізнає нормальне зростання народу,
що зрікається самостійності, яким вже чужа ідея, про це яс-
краво свідчить історія. Українці, що мусіли битися на ма-
зурських озерах проти Німеччини, або в маньчжурському
гаоляні проти Японії, чи дертися з останнього для чужих
і ворожих їм цілей ІІІ-го московського Інтернаціоналу для
зміцнення великодержавної сили пасожита; Рейн і Саксонія,
що билися проти Австрії та Пруссії під орлами Наполеона,
зміцнюючи своє власне ярмо, – ось приклади гелотства на-
родів, які передали журбу про вищі мети нації чужинцям,
задовольняючись «рясою». Марними є, отже, надії, що через
таке самообмеження народ зможе звільнитися від тягарів і
жертв, пов’язаних із вірністю всеобіймаючому ідеалові своєї



 
 
 

нації. Ті тягарі будуть потрійні, потрійні будуть і жертви, ли-
ше підуть вони на зміцнення чужої влади.

Подібне втягнення в орбіту чужої ідеї настає для нації то-
ді, коли її провід підлягає атомістичним, відосереднім за-
баганкам власного середовища. Так було з вітчизною Ста-
шиця, який писав про свій народ: «Необачний народ, осно-
вуючи свою внутрішню волю лише на неплаченні податків
і на нетриманні війська (дбав лише про «рясу») спровадив
на себе зовнішню неволю».412 Наша драгоманівщина, яка та-
кож внутрішню волю бачила передусім у свободі від будь-
яких тягарів і в «безначальстві», спровадила на себе зовніш-
ню неволю, чуже начальство. Атомізоване суспільство, що
для своєї ніжності не хоче консолідуватися в самовладну ор-
ганізацію, впаде жертвою покликаних або непокликаних ва-
рягів.

Коли ж це станеться, наступ ворожої ідеї попрямує далі.
Тоді оманою здаються побожні бажання провансальства вря-
тувати бодай свої локальні цінності «для домашнього вжит-
ку», «добробут» чи «благоустройство», бо ж від того, «як там
упорядкується вище державне начальство», залежить і доля
«долішнього вжитку». Всі зусилля нації, позбавленої само-
владства, йдуть намарно, навіть ті, що схиляються до заспо-
коєння місцевих потреб. Визволені 1648-го українські селя-
ни підпали під панщину, запроваджену 1783 pоку Росією в
Україні. Чужовладство ж довело й до того, що під червоною

412 Staszic S. Dziela. – Warszawa, 1815–1821; Uwagi nad zyciem J. Zamoyskiego.



 
 
 

Росією український мужик – «владеть землей имеет право,
но урожаєм – никогда». Надія, що замкнувшись у вузькі ме-
жі «ряси», потреб домашнього вжитку, народ може врятува-
ти хоча б їх, виявляється злісною оманою. Навіть в останніх
окопах не схорониться своя ідея, і звідси її виб’є чужа, в та-
кому випадку.

Ця чужа ідея побиває тоді свою, рідну, якщо ця не здо-
будеться на універсальну думку, і на міцну волю її накину-
ти. Тоді всі ці «ряси» і «мови» мандрують до музеїв або до
рідних гопакіад, і сама ж маса починає з них глузувати. То-
ді навіть ті, з «вищої тисячки» дезертують: Гоголь казав про
«Москву мою родину» (як пізніше рідною мовою червоні
українські лакеї). Квітка писав оди білому, а Валер’ян Полі-
щук – червоному цареві; тоді юрба починає захоплюватися
«прекрасным русским языком» і «вітром зі сходу»; тоді ожи-
вають теорії про «три галузки» московського народу, тоді пе-
режитком стає не лише суверенність, але й «ряса».

Тоді націю охоплює параліч. Філософія рентора, що пра-
гне не влади, не організації, а виживання і добробуту, ско-
вує навіть економічну енергію нації. Приспана в політиці, та
«жодность захвату чужого, дерзость силы» та «грубая стриж-
обытная правда», яка на думку нашого історика «управляла
нашим родным плугом в малороссійских пустынях» в XVI
столітті, яка «вела вперед хозяйство, промисл, торговлю»,
заламується і в економіці. А нація, крім своїх багатств, стає
«серед скарбів землі голота гола», стає «плохою гречкосійсь-



 
 
 

кою породою», верствою, класом, поступаючись і політич-
ною, й економічною організацією краєм – чужинцям. Стає
плем’ям чужої нації, з мудрішою елітою, з філософією здо-
бувачів, а не споживачів; організаторів і продуцентів, а не
консументів; войовників, а не пацифістів.413

Бо лише та дія, що організовує життя, надає йому свого
національного характеру, а не та «рідна», якою дихають па-
сивні маси. Українські пісні співали здавна, але світ визнав
їх нашими лише від моменту, коли з’явилися українські ди-
ригенти світової слави. Українське козацтво перестало існу-
вати для світу, відколи отримало чужих генералів. Українсь-
кі легенди пізнав світ не тоді, коли їх оспівував російською
Гоголь, а лише від часів Шевченка, Стороженка і Марка
Вовчка. За Куліша наш мужик, вірний своєму аристократич-
ному інстинктові, називав Правобережжя Польщею, бо як-
що там головні експортери збіжжя, цукроварники, аптекарі,
інженери, агрономи були поляки, якщо вони були організа-
торами життя, якщо вони лише прагнули політичної влади в
краї 1863 pоку, то й край їм належав; не лише в їхніх власних
думках, але частково і в думках закордону та навіть самої
Росії, яка ще за Карамзіна вважала Польщею все, що за Дні-
пром. Українська маса працювала до 1917–1921 pp. так са-
мо, як перед і після цього, але Україну як реальність визнав
світ лише в ці роки, тобто тоді, коли український селянин,
покинувши свої ідеали мирної селянської країни, взявся за

413 Куліш. П. Отпаденіе Малоросіи от Польши. – Т. І.



 
 
 

політичну й економічну організацію краю, і за меч, коли йо-
го еліта, хоч незугарно, хоч тимчасово, намагалася засвоїти
собі цілі й ознаки кожної національної еліти.

Без всеобіймаючої ідеї ніколи українство не вийде зі ста-
ну провінції. Без революційної ідеології соціалізму сам рух
за підвищення заробітної платні був би мертвою ідеєю. Бо-
ротьба за соціальні та політичні здобутки Французької ре-
волюції не дала б жодних наслідків без давньоримської рес-
публіканської містики, якою було оточено рух 1789 року. Всі
зусилля англійських колоніальних отаманів-купців не при-
звели б до нічого, якщо б не велика ідея, що надихала їх,
ідея обраного народу, що має панувати над світом. Без тієї
ідеї не могла б постати і габсбурзька імперія. «Імперіалізм
доби Вільгельма II був засуджений на невдачу, бо зовніш-
нє виявлення могутності є ніщо, якщо бракує волі володіти
світом».414 Тією відсутністю «керуючої», владної ідеї пояс-
нює Барес якраз невдачу буланжизму, «безплідність чудових
національних конвульсій».415

У своїй зовнішній політиці керувалися ми не думкою
щось опанувати, а задовольнити лише соціальні, примітив-
ні потреби якогось класу; як соціалісти та провансальці зі
своєю думкою про «соціальне визволення», про «мову» і
«рясу», не журячись, «як там впорядкується вище державне
начальство» (федерація). В таких випадках призводило пе-

414 Mercure de France. – 1922. – Nr. 588.
415 Barres M. Scenes et Doctrines du Nationalisme.



 
 
 

реважно лише до «безплідних конвульсій», жакерій, але не
до свідомих політичних рухів.

Якщо Україна хоче вийти зі стану провінції, мусить ство-
рити в собі, крім волі до влади, ту велику всеобіймаючу ідею,
ідею панування духового, економічного та політичного на-
ції. Без такої ідеї ми назавжди залишимося нацією уярмле-
ною, провінцією, народом, що житиме роздвоєною душею,
не в стані витворити збірної волі; народом «конвульсійних
вибухів», народом без пафосу, сателітом сильніших; парією,
верствою, навіть у себе вдома невільником не лише політич-
ним, але й духовим і соціальним, нацією з «анархією док-
трин» і з «ослабленням волі»… Так буде, поки не проголоси-
мо безоглядної війни всім атомістичним інтернаціональним
доктринам, які паношаться в нас, які сковують думку нації й
її енергію, які розсаджують будь-яку збірну національну во-
лю. Такою ідеєю може стати в нас не всесвітня, не соціаль-
на, а лише національна ідея, щоб дивилася в майбутнє і мала
відвагу підкорити собі свій світ.

Тому, що нація є вічна, що її воля не ідентична зі сумою
окремих воль, а щось самостійне; що її цілі осягаються ці-
лими поколіннями, переростаючи цілі одиниці, родини, кон-
кретного моменту. Через те, що несамодержавна нація не є
нацією, ідея власновладства має бути над усіма іншими. Во-
на не повинна укладати угод із жодними доктринами, що об-
межують її неподільний вплив, ні всередині, ні зовні, лише
вона має надавати зміст національній волі.



 
 
 

Конкретно це означає, що коли в момент, де йдеться про
існування нації, хтось застерігає собі право «сецесії» («ка-
там допомагати»), то жодні засади права та справедливості
не повинні вберегти його перед долею Кочубея. Це означає,
що якщо йдеться про самоутвердження нації, не мають бу-
ти прийнятними «федералістичні» забаганки національних
меншостей.

Це означає, що якщо географічне становище України ви-
магає постійної готовності нації, то засада демократизму має
відійти на третій план, що тоді воля народу або демократич-
ність форм правління можуть зачекати на своє здійснення.
Це означає, що ми маємо покінчити з тим, що німці нази-
вають Verfassungkultus, не робити з ідеї незалежності справу
тактичну, а з форми правління принципову (як наші праві
та ліві «державники»); облаштувати всі внутрішні взаємини
так, щоб вони служили наказу самоутвердження нації, а не
«щастю» її членів, те, що Ранке називає «пріоритетом закор-
донної політики».

Власновладність означає, що коли один клас в ім’я своїх
класово-економічних (рентарських) ідеалів здіймає руку на
власну державу, то це не «боротьба за визволення трудящо-
го люду», а лише національна зрада. Конкретно власновлад-
ність означає, що кожен клас, який хоче представляти націю,
має прагнути не лише до класово-соціальних, а насамперед
до політичних цілей, до закріплення політичного й еконо-
мічного панування нації в себе вдома, а не до віддавання йо-



 
 
 

го в руки чужого, навіть «братнього» класу за ціну ніколи
недодержуваних обіцянок «соціального визволення» народ-
них мас.

Таке саме ставлення, як до атомістичних, має бути й до
всесвітніх доктрин. Національна воля є чимось іншим за су-
му одиночних воль, вона вища за волю народу, його часові
потреби, завдання й обставини моменту. В прагненні нації
до розростання відіграє роль не її чисельна сила в цей мо-
мент, не географічне положення, а лише той суб’єктивний
момент, що називається волею до розростання. Оттоманська
імперія в XIX столітті, сильна числом люду та традиціями,
не могла використати чудове географічне становище (на чо-
тирьох морях) і впала. Мала Англія наприкінці XVIII століт-
тя мала заледве половину люду Франції, але це не завадило
їй розпочати та довести до переможного кінця смертельну
боротьбу з потужним супротивником. Польща Ягеллонів ма-
ла такі самі незручні кордони з Москвою, як і за Катерини
II, але в XVII столітті Польща була в Москві, а наприкінці
XVIII століття Москва – у Варшаві. Національна воля має
стояти над природними кордонами, як і над теперішнім ста-
ном національної свідомості. Вона не повинна рахуватися з
ворожими сугестіями, що «ідея суверенності пережила свій
вік», ні з всесвітніми доктринами «сходу Європи» тощо. На-
ціональна ідея, що хоче жити, має відверто проголосити свій
остаточний ідеал власновладства як проти зовнішніх, так і
проти внутрішніх сил, що сковують її енергію. Цілі нації не



 
 
 

обмежуються завданнями дня, і тим станом, який застала ця
генерація. Нація дивиться в минуле, звідки в традиціях шу-
кає свою відправну точку, і в майбутнє, яке має облаштува-
ти для наступних поколінь, ретроспективно та перспектив-
но, не нехтуючи традиціями і провідною ідеєю майбутнього
в ім’я «завдань дня».

Мусимо змести з дороги всі доктрини, що заважають
консолідації нації навколо одного ідеалу: демократизм, со-
ціалізм, всесвітянство, пацифізм. Кожна з цих ідей має від-
повісти на запитання, чи вона зміцнює націю, чи спричиня-
ються до її могутності, чи навпаки – ослаблює її. Не ідеал са-
мостійності маємо оцінювати з точки зору свободи одиниці,
демократичності, форми правління, визволення пролетаріа-
ту, щастя «плохої гречкосійської породи», чи «мирного жит-
тя» країни, лише на це все треба дивитися з точки зору влас-
новладства та могутності нації.

Всю дотеперішню науку провансальства треба переверну-
ти! Нас навчали, що на національний ідеал треба «погляну-
ти без будь-яких упереджень, вільно від будь-яких споминів
історії»… Якраз навпаки! Мусимо усвідомити собі криваві
зусилля минулих поколінь, аби знати, як іти далі до тієї самої
мети. Нас учили, що ідеал нації – це земля, кусень чорного
хліба та спокій… Якраз навпаки! Тим ідеалом є експансія,
організованість і власновладство.

Нас навчали завжди прагнути до згоди з протилежною
ідеєю, «не углиблювати національні антагонізми», не відда-



 
 
 

ватися «безглуздій ворожнечі»… Якраз навпаки! Нація пе-
редусім мусить плекати в собі ті почуття й ідеї, які допома-
гають швидше дійти до мети.

Нас учили шукати чогось, «що б стояло вище над усіма на-
ціоналізмами», «всіх людей всіх вір визнати братами», шу-
кати «інтернаціональної загальнолюдської правди», виступа-
ти «під більш людським прапором, ніж релігійний і націо-
нальний фанатизм», «без зараннього вирішення справ по-
дальшого майбуття»… Якраз навпаки! Нісенітницею є «ін-
тернаціональна правда», бо це лише плащик для заборчої
чужої ідеї, як російське слов’янофільство або більшовизм.
Нісенітницею є «загальнолюдська точка зору» в політиці, бо
точок зору є стільки, скільки й націй. «Інтернаціоналізм, –
слушно зауважив провідник фашизму, – як любов, до цьо-
го належать двоє. Коли ж цей інтернаціоналізм без взаєм-
ності засвоює собі нація підкорена, це політичний онанізм,
негідний нації, що хоче стати вільною». Нас навчали: як-
що волю народу забезпечує окремішність, треба прагнути до
окремішності, якщо її краще забезпечує спілка (федерація)
з іншою нацією, треба використати федерацію… Нісенітни-
ця! Треба сказати: якщо воля народу не суперечить залеж-
ності нації, треба цю волю дати, коли ця воля веде до втра-
чання незалежності, треба цю волю обмежити. Нас учили
ідеям гуманності, але нам найкраще пам’ятати слова Макіа-
веллі: «Коли йдеться про роздумування над щастям рідного
краю, громадянин не повинен стримуватися жодною диле-



 
 
 

мою справедливості чи несправедливості, людяності чи жор-
стокості. Істотна точка, яку треба поставити над усіма, – це
забезпечити нації свободу та незалежність».

Такою має бути наша національна ідея: всеобіймаюча, ви-
няткова, яскрава, гаслом якої є не спочинок і виживання, а
лише акція та прагнення до влади над відірваними засадами,
над чужою ідеєю, над власним оточенням, над обставинами,
над усім часовим і окремим. Лише така ідея виведе нас зі
стану провінції, лише вона поєднається з тим пафосом, без
якого мертва будь-яка ідея.

 
Розділ III

Містика і реальне життя
 

Розуміння української ідеї як ідеї всеобіймаючої визна-
чає й її роль у щоденному житті. Дві протилежні ідеї мож-
на погодити в подвійний спосіб: або підпорядкувати їх одній
сильній «вищій» ідеї на підставі обопільного порозуміння,
або на підставі взаємних стосунків сил. Перший спосіб тяжіє
до угоди, другий – до повалення ворожої ідеї. Француз В.
Ферстер називав перший спосіб «федералістичною політи-
кою», назва, яка об’єднує собою і програму, і тактику нашо-
го провансальства. Виходячи з такої точки зору, українство
завжди протиставляло одне одному містику та реальне жит-
тя, програму-максимум і мінімум; відхрещувалося від «да-
леких ідей», прагнучи «досить благополучного життя», за-



 
 
 

стерігалося проти «висовування чисто маніфестаційних га-
сел», які відвертали увагу від «реальних щоденних справ»;
завжди пристосовувалося до «сили народу», до моменталь-
ного стану національної свідомості, до існуючих політичних
меж; протестувало проти «зараннього рішення справ даль-
шої будучини», радило годитися «з людьми інших максим»,
«оминати великі програми», щоб осягнути «малі реальні
здобутки». Розгортати «шумні гасла» могли лише схоласти-
ки і «теоретики, хворобливо перейняті національним почут-
тям». У нас завжди висували сучасне, відпихаючи на зад-
ній план майбутнє, з його інтересами ненароджених; «не ка-
тегоричний імператив національного обов’язку, а фактичні,
в умовах даної дійсності, потреби мас»,416 «без задної мис-
ли» цілковитого заперечення чужої ідеї, проти «порушуван-
ня високо політичних справ», за «програму на дану годину»,
проти «дражніння» сусідів, проти висунення гасел, що не
можуть здійснитися тепер, або яких «народ ще не розуміє»,
не романтика, а реалізм.

І в цьому наставлянні була головна причина страшенної
кволості українства. Не можна протиставляти одне іншому
– загальну ідею й працю над щоденними потребами мас.
Останні треба підпорядкувати першій, але не робити з них
самоцілі. Ось де їхній синтез! Сама боротьба за реальні на-
слідки з нехтуванням романтичного ідеалу призводить лише
до затертя його в психології мас, отже, практично до мораль-

416 Пригара C. Од романтики до реалізму. – К., 1913.



 
 
 

ної демобілізації нації, до погодження з іншою ідеєю. Що да-
вало силу російським і польським займанцям в Україні? Те,
що кожен із них – урядовець, священик чи учитель – ішов
до нас не лише «для лакомства нещасного», але як носій у
власному розумінні «вищої ідеї», що одушевляла його дріб-
ну працю, і мала окультивувати «дикі поля». Наші ж діячі
йшли не задля розбудови України, а лише для поширення
«гуманних ідей», письменності, просвіти, постачання деше-
вого краму в кооперативах, без загального ідеалу, який на-
дихнув би й надав би вищого сенсу їхній роботі.

«Замки в повітрі» Шевченка, «фантастичні омани», без
них не обходився на своєму шляху жоден народ, що праг-
нув кращого майбутнього. Не критися з тими «замками в по-
вітрі», а тримати їхній образ постійно перед нацією. Коорди-
нуючи її зусилля так, аби вони наближали її до перенесення
тих замків на землю. А коли нація не готова до прийняття
тих «замків», завжди нагадувати їй про них, єднаючи з ни-
ми «реальні щоденні справи», накидаючи пасивній масі той
містичний ідеал.

Як віра втілюється в церкві, так національна містика – в
політиці. «Все починається з містики, – казав Пеґюї, – і все
закінчується політикою», все починається «шумними ідея-
ми» та закінчується щоденною працею. «Справа полягає в
тім, щоби в кожній системі містики не з’їла політика, що зро-
дилася з неї».417 Щоб кожен крок щоденної праці був натх-

417 Peguy C. Oeuvres choisis.



 
 
 

ненний великою містичною метою.
Малі реальні здобутки не ворожі великим лише тоді, як-

що йдуть в дусі і в лінії останніх. Малі здобутки, що втра-
чають з очей остаточну мету, збивають лише націю з її шля-
ху. Коли реальні здобутки рекламуються, як противага ідеа-
лу, як остаточний щабель, коли навчають маси задовольня-
тися малим, відбирають віру в можливість досягнення ідеа-
лу, вбивають волю йти до нього, вони є шкідливі. Малі ре-
альні здобутки – це отрута для народу. Коли такі гасла, як
«добра пожива й відпочинок після праці», «малий кусник
чорного хліба», «досить благополучне й щасливе життя» ви-
суваються як самоціль, то такі «здобутки» смертельні для на-
ції. Лише пов’язані зі щоденними потребами нації «маніфе-
стаційні кличі», велика містична ідея, яка переймає всі що-
денні зусилля нації (ідеї 1789 pоку, Italia fara da se, Росія в
Константинополі, Польща від моря до моря) надає глибшого
сенсу щоденним змаганням народу… Немає небезпеки, що
всеобіймаюча «далека» ідея «відверне нас від боротьби за
реальні здобутки»; навпаки – в тому небезпека, що боротьба
за ті «здобутки» відірве народ від думки про далеку ідею»,
зсуваючи його поволі до ролі племені.

Я казав про всеобіймаючу ідею, як про умову sine qua non
піднесення нації. Але цього не досить. Так само, як жодний
«конвульсивний рух», не без натхнення великою ідеєю, без-
плідний, так і велика ідея безплідна, якщо не опирається на
свій національний пафос. Без ідеалу не може жити нація, в



 
 
 

якому, наче в осередку, горів би запал і надія народу, який
стояв би понад усе дочасне, не знав би жодних «чому». Але
таким ідеалом може бути тільки ідеал, який є правильним
перекладом підсвідомої волі до власновладства якраз тієї на-
ції, що черпає свій зміст не з гасел відірваної доктрини, а
лише з цілості власних потреб народу, з його географічно-
го розташування в світі, його минулого, традицій, історії та
психології. Не можна виводити свого ідеалу «розумом влад-
ним без віри основ», не можна приймати за добре те, що
ми «логікою розсудили», що воно добре. Не можна створю-
вати собі абстрактно цей ідеал, «придумати логічно ідеаль-
ний устрій», «вільний від споминів історії» та «зрослих на
історичному ґрунті інтересів, звичок та інстинктів»; не мож-
на приймати за ідеал відірвану концепцію «науково обґрун-
товану і логічно доведену». Абсурдом є ставити замість на-
ціоналізму, замість власного права, якісь темні ідеї «всесвіт-
нього людства» або ідеї людяності і до них припасовувати
ідеал нації. Всім тим абстрактно-розумовим брехливим док-
тринам треба оголосити нещадну війну, бо вони лише калі-
чать націю, відбираючи розмах її прагненням, паралізуючи
її порив.

«Добрий закон має бути добрим для всіх людей так са-
мо, як добра геометрична теорема – добра для всіх». Гли-
боко помилкові слова великого Кондорсе! Кожна нація має
свій власний закон, свою власну правду та повинна лише їм
коритися. Сучасна соціологія, застосовуючи засади біології



 
 
 

до суспільного життя, каже, що «треба зректися поширеної
звички дивитися на якусь установу, звичай, моральну норму
так, ніби вона була сама в собі і через себе добра або пога-
на для будь-якого суспільного типу». Для кожного суспіль-
ного типу є свій критерій добра та зла, здоров’я та хвороби.
Драстично висловлює таку саму тезу прислів’я: «что русско-
му здорово, то немцу смерть». Та біологічна та соціологіч-
на правда каже нам відкидати всі ідеали, якими нас годува-
ло українське провансальство, збудовані на відірваних «за-
гально людських ідеалах або на почуванні себе органічною
частиною загального (чужого) цілого».

Нас навчали, що наші гасла мають іти «від інтелекту», не
«з почуття, з настрою». Якраз навпаки! Національна ідея то-
ді лиш увірветься, як могутній чинник у життя, якщо в ній
поєднані щасливо обидві частини: чуттєва та розумова, як-
що інтелект міцно поєднаний із народним інстинктом і сум-
лінням. А це можливе тільки тоді, коли зміст ідеї, коли на-
ціональний ідеал не чужий, абстрактно виведений та їй на-
кинутий, інакше він не запалить в її серці вогню захоплення.

Нація, що прийняла чужу ідею, як м’яке залізо, як індук-
ційний магніт. Треба, щоб тиск чужої ідеї ослаб або зупини-
вся, і нація втратить у собі магнетичну енергію. Якщо нація
хоче стати, як сталь, напоїти себе постійною магнетичною
енергією, то мусить черпати її у власній ідеї.

«Ми й знаємо, лиш тільки не хочемо» – ось формула став-
лення до чужого ідеалу члена народу, якому той ідеал на-



 
 
 

сильно, «розумом» накидають. Лише «знаю» без «хочу» –
безплідне, бо не перше, а останнє є рушієм у громадсько-
му житті. Це «хочу», що «сидить в печінках» нації, нагаль-
но домагається власного «знаю», а коли його не знаходить,
стає не здатним до руху. Якщо розумове сприймання світу
й його оцінка не базуються на нашому світовідчутті; якщо
напрямок, у якому іде нація, який вибрав її розум, не є до-
рогою, про яку мріє її серце; якщо розум і почуття, логос
та ерос у незгоді, найкращі зусилля нації залишаються без-
плідними. Нація стає або цілком знаряддям чужої ідеї, тоб-
то йде за нею механічно, без внутрішнього підйому, або по-
встає проти аномалії та розриває дике поєднання свого «хо-
чу» з чужим «знаю». Бо «людина може хотіти лише те, що
любить, а любити може лиш своє».418

Тих «знаю» безліч перемандрувало по нашій території, по
душі нації, починаючи від Адама Кисіля, через Куліша, че-
рез наш інтернаціоналізм, аж до монархічних апологетів «єв-
ропейського Сходу» і «трьох галузок руського народу», або
галицької «автономії»… Гоголь міг тричі волати, що Москва
– то його «родина» (це було від розуму, від «знаю»), але, як
казав Достоєвський, він не міг знайти в тій Москві жодно-
го ідеалу, з якого б не глузував (це було від «хочу»). «Росія
в (його) голові розсипалась і розліталась, (він) ніяк не міг
зібрати її в одне ціле». Як тисячі інших, в чужому «знаю»

418 Durkheim Е. Die Methode d. Soziologie. – Leipzig, 1908; Mussolini B. Discorsi
politici. – Milano, 1921.



 
 
 

він не міг дати нічого позитивного, лише негативну до ньо-
го критику. В нас хотіли знайти синтез між «знаю» та «хо-
чу» одні («ніжні») в рідній «рясі», відмовляючи в ній чу-
жий «Отче наш», інші (всесвітяни) для вигоди одягали на-
віть чужу «рясу» («Я повторюю чужі слова, і кажу, що це мої,
що це з душі», – в Семенка). Одні залишалися провінційни-
ми патріотами, інші за ціну прийняття «шумної» чужої ідеї,
ставали перекинчиками. Але ні пафос «ніжності», ні рене-
гатство не можна перемогти провінції. Її переможемо не то-
ді, коли залишимося в думках «органічною частиною чужо-
го цілого», а лише коли свою частину піднесемо до значення
цілого. Коли на своєму підсвідомому «хочу» поставимо своє
таке ж яскраве, сильне та задерикувате «знаю».

Щоб великий всеобіймаючий ідеал нації міг поєднатися з
могутнім національним інстинктом, він мусить черпати свій
зміст не з відірваних засад інтернаціоналізму, космополітиз-
му, соціалізму, гуманізму, а краще з тайників національної
психології, з потреб нації, з її невмотивованого, ірраціональ-
ного прагнення до життя та панування. Осміяна філістера-
ми філософія британського націоналізму (right or wrong, my
country), або німецького Deutschland Uber Alles, має стати,
mutatis mutandis, і нашим гаслом. Лише той ідеал добрий, що
базується на національному інстинкті, що ставить себе понад
усе партикулярне та дочасне, дрібне, який поєднує минуле
з майбутнім і не зупиняється перед жодними зусиллями. В
цьому стосунку доктрина, що розвивається в цій книзі як



 
 
 

суто націоналістична, протиставиться яскраво і правому, і
лівому провансальству, яке виразно застерігалося проти на-
ціоналізму, протиставляючи йому вузький ідеал того чи ін-
шого класу, або провінції.

На цьому націоналізмі, на цьому пристосуванні націо-
нальних наказів до вдачі й психології нації, маємо ми збу-
дувати всю нашу ідеологію – політичну, суспільну, культур-
ну та релігійну. Таке пристосування означає насамперед без-
оглядне утвердження іманентної кожній нації волі до життя
та розростання, а подальше плекання та розвиток тих стриж-
нів нашої психології, які постали з нашої історії, з нашо-
го становища крайнього сходу окциденту. Ці стрижні – це
західноєвропейської концепції родини, громади, власності,
це засади органічності нашої культури, особистої ініціативи,
соціальної окресленості та виразності, сформованості, ієрар-
хії, не числа, особистої активності, не її уярмлення, момен-
ту продукції, не розподілу, організації, не анархії, ідеалізму,
не матеріалізму. «Скрізь, де панує європейський дух, – казав
Поль Валері, – спостерігається максимум потреб, максимум
праці, максимум капіталу, максимум видатності, максимум
амбіції, максимум могутності, максимум змін у зовнішній
природі, максимум відносин і змін… Цікаво, що європейця
не визначує ні раса, ні мова, ні звичаї, а прагнення та розмах
волі».419

Перенесений у сферу конкретних взаємин, той ідеал був
419 Valery P. Variete. – Paris.



 
 
 

би для нас суверенністю, «імперіалізмом» у політиці, вільна
від держави Церква – в релігії, окциденталізм – в культурі,
вільна ініціатива й розростання – в економічному житті.

Але для втілення цього ідеалу потрібен власне той «роз-
мах волі», а для цього – повний розрив із дотеперішньою
ідеологією провансальства. Ідеології останнього і того націо-
налізму, який розвиваю я тут, не можна погодити зі собою.
Уживання та панування, симбіоз і власновладність, гармонія
та контрапунктивність, оборонність і агресивність, скепти-
цизм і догматизм, мінімум і максимум, матеріалізм і роман-
тизм, народ і нація, юрба й ініціативна меншість, стихійність
і активність, толеранція і винятковість, раціоналізм і ірра-
ціоналізм, партикулярність і загальність, всеобіймаючість,
розум і воля, провінційність і всесвітність і націоналізм – ось
у якому протиставленні можна схопити суть обох ідеологій.

Засади чинного націоналізму, який скрізь підкреслює мо-
мент волі, влади й агресії, є запереченням дотеперішніх за-
сад «розуму», «стихійності» та «порозуміння»; є цілкови-
тою суперечністю драгоманівщини. Засадою останньої були
«раціоналізм у культурі, федералізм у державі, демократизм
у громаді». Чинний націоналізм каже: органічність і віра в
культурі, власновладність у державі, провідництво, ієрархія
в громаді. Там щастя маси було змістом життя, класова бо-
ротьба – життєвою формою, а безвірність – життєвим духом.
У чинному націоналізмі змістом життя є активність і могут-
ність нації, життєвою формою – національна боротьба, а ду-



 
 
 

хом життя – романтика, віра. Там патріотизм був важким
ярмом, а не сентиментом, а тут він має стати власне сенти-
ментом, власновільним поривом, запалом.

Уважний читач спостеріг, що чинний націоналізм не за-
перечує ієрархічного синтезу різних засад, а лише приходить
до неї зовсім іншим шляхом. Він також приходить до синте-
зу універсалізму та націоналізму, інстинкту та розуму, тра-
диції та нового, реалізму й ідеалізму, народу та провідної
меншості, життя та волі, але й підкреслює якраз той момент,
який залишало в тіні в своєму синтезі провансальство. Го-
ловний момент, який обіймає всю ідеологію чинного націо-
налізму, – це момент панування, влади, активності, всупереч
домінуючому моментові провансальства – уживання, пасив-
ність і підпорядкування обставинами, відірваними засадами,
партикулярному, народові, чужим ідеям там, і активне наки-
дання себе їм тут. Це те, що я назвав би новою ідеологічною
підставою тих зусиль нації, які вимагає від неї час.

Від тих зусиль наша нація не сміє звільнятися, не сміє за-
мкнутися в своїх тісних межах. «Нація, що замикається в
стараннях про свої тісні справи, не грає вже загальної ролі в
світі. Нація може панувати лише через універсальні сторони
свого генія». І ті «універсальні сторони», про які була мо-
ва в другій частині, чекають на свій бурхливий розвиток, бо
ми, бодай потенційно, не є нацією-провінцією. Той «розмах
волі» жив у наших предках, в ідеї колонізації Лівобережжя,
в ідеї опанування Чорного моря, в боротьбі з Північчю. Такі



 
 
 

завдання постають знову перед нами.
Це є та «універсальна сторона українського генію», та го-

стра та свіжа ідея, поєднана з невмотивованим прагненням
до життя, що має нас вивести за вузькі концепції автоно-
мії та «сходів Європи» на світову арену, повернути до тих
часів, коли до голосу нашої нації дослуховувалися всі ті, хто
приглядалися до вирішення світових проблем. Це той син-
тез, який обіймає завдання нації перед визволенням і на-
ступного дня після нього. Той голос знову зуміємо видобути
зі себе, лише якщо в одній гармонії поєднаємо нашу націо-
нальну ідею та національний ерос. Аж тоді «вогнем залізно-
го ентузіазму» запалає відсвіжіла Україна й її ідея. Аж то-
ді закінчиться наша «анархія доктрин», «ослаблення волі»
та «роздвоєння душі». Аж тоді наші «прекрасні конвульсії»
зміняться в один великий рух, якому зуміємо надати ціль і
бажаний розмах.

У нас досі не могли знайти свого «знаю», і в цьому лежить
глибша причина сучасного стану України, не лише чужа бру-
тальність та обставини. В нас тому не можуть спромогтися на
відважне та сильне своє «знаю», бо бояться його, бо не мож-
на погодити непогодиме: ідеали спокою, свободи та могут-
ності, поєднати революцію з музикою, волю з безжурністю,
насолоду й ідилію з боротьбою, спокій і гармонію з насиль-
ством, ліризм із драматизмом, мир із війною, справедливість
із владою, безпеку з авантюризмом, спокій із рухом, щастя
з розмахом волі, рабство зі свободою… Ми приймаємо чу-



 
 
 

же владне «знаю» тому, що нам страшно виробити своє, що
ми воліємо залишитися з нашою красою, залишивши чужин-
цям їхню силу. Те хитання волі мусить скінчитися. Нація,
що прагне до свободи та до відігравання своєї ролі в світі,
має раз і назавжди позбутися світогляду звироднілих рас і
засвоїти драматичний, вольовий світ сильних народів-воло-
дарів, який уже починає прокидатися в Україні.

Бо всупереч провансальцям, «воля, слава, сила, відмірю-
ються силою боротьби», не страждань і сліз. Боротьба за іс-
нування є законом життя. Всесвітньої правди немає. Німе-
цький барон, який в ім’я культури претендував нещодавно
на панування в Балтиці; латиш, який в ім’я більшості ство-
рив там свою державку, і москаль, що мав і хоче знову її ма-
ти в ім’я доступу до моря, всі вони для себе мають рацію.
Життя ж визнає її тому, хто виявиться більшою силою – мо-
ральною та фізичною. Цю силу можемо ми здобути лише то-
ді, коли переймемося новим духом і новою ідеологією. Пе-
ред кожною нацією постає дилема: або перемогти, або заги-
нути. Прекрасно співають англійці «пануй, Британіє, над мо-
рями, і ніколи, ніколи, ніколи ми не будемо рабами»… Або
панування, або рабство! Таку ж думку висловлював і співе-
ць «Слова о полку» про князя Ігоря – або сідло золоте, або
сідло невольницьке…

Таку мужню нашу, славетну ідеологію, ідеологію рас, що
радо приймають боротьбу за буття й за щастя перемоги, має-
мо ми засвоїти наново. Але передумовою є повний розрив із



 
 
 

духом провансальства, що отруює національну душу…
«Лиш плекання зовсім нового духа врятує нас!»



 
 
 

 
Незримі скрижалі Кобзаря

Містика лицарства запорізького420

 
Вогонь прийшов я звести на землю і як прагнув

би я, щоб він уже спалахнув.
Євангеліє від Луки, XII

Щоб слово пламенем взялось, щоб огненно
заговорило, вогнем пекло холодні душі.
Т. Шевченко

420 «Незримі скрижалі Кобзаря» подається за виданням: Д. Донцов. Незримі
скрижалі Кобзаря. Містика лицарства запорозького. Видавництво «Гомін
України». Торонто. 1961.



 
 
 

 
Передмова

 
Доба чергового протистояння між силами Добра і Зла,

в яку ми явно вступили, змушує нас звернутися до того,
хто більше, як сто літ тому був «світильником, що горів і
світив», вказуючи шлях і сучасникам, і решткам патріотич-
ного «панства козацького», і братчикам кириломефодіївсь-
ким і нам, тоді ненародженим, звернутися до Шевченка.

Хто читатиме цю книжку, знайде в ній Шевченка іншим,
ніж канонічний його портрет, змальований адептами блуд-
них «современних вогнів» соціалізму-комунізму, «прогре-
су» чи сучасної демонократії.

І сама постать поета, і слово «кобзар», якого він представ-
ляв пророком, що (як Перебендя) «з Богом розмовляв», або
громовержцем на тиранів та їхніх попихачів, вульгаризова-
но драгоманівською інтелігенцією. Правда, вони вже не без-
честять його, як це робив їхній учитель, не називають реак-
ціонером, кепським поетом, звеличником різунства, та все ж
показують його обличчя в кривому дзеркалі, представляють
його солодкаво-ніжним, сльозами вмитим страждальником
за долю «сірого люду», або людиною з журбою про «селянсь-
кі інтереси» в основі його світогляду. Або в найкращому ви-
падку протестувальником проти чужого економічного та со-
ціального (іноді й політичного) гніту.

Представляти його таким, означає робити з велетня кар-



 
 
 

лика. Таким він не був. Був справжнім пророком, а в його
проповіді шукати віддзеркалення світогляду селянства так
само недоречно, як у проповіді деяких апостолів – світогля-
ду рибальського. Тамті з ловців риб стали ловцями людських
сердець, він, онук гайдамаки, ще юнаком став ловцем людсь-
ких душ. Робив це вогнем свого слова, яким опалила його
сила Духу, «глаголавшого пророки» (через пророків), того
Духу, про який читаємо в епіграф до його поеми «Сон».

Як пророк, прийшов він роздмухати «іскру вогню велико-
го», яка ще «тліла, не вгасала» в душах нащадків, надихнути
їх її містичною силою, що дає й силу «нетвердим рукам».

Прийшов він, щоб своїм вогняним словом громовим збу-
дити приспану важким сном «лукавими» жерцями фаль-
шивих божків, Україну. Щоб цим вогнем випалити в ду-
шах «дядьків отечества чужого» дух рабів, чи «плебеїв-греч-
косіїв», лакеїв привату й ідилії.

Щоб у тих, хто не оглухли, воскресити старий дух «немер-
цающої слави козацької», який нове лицарство виведе з мо-
гил, і виборе нову – не хліборобську, не плебейську, не «про-
гресивну» країну століття розкладу, розбрату та розпусти, а
Україну козацького народу.

Він прийшов як віщун страшного Армагеддону, коли ста-
рого лицарства «дух воскресне знов серед мечів» – «на от-
мщеніє язиків» і незримих темних сил, що копали Україні
могилу.

Він прийшов потрясти сумлінням нації, вказати їй шлях



 
 
 

духовного переродження; шлях, який чекає нових прометеїв
із їхнім небесним вогнем і твердими руками; щоб вірні своїй
мудрості, мудрості своєї країни, виконали велике історичне
завдання країни на межі татарських, хозарських і московсь-
ких орд. Завдання, яке заповіли їй св. Андрій, Антоній і Тео-
досій, св. Володимир, князь Д. Байда-Вишневецький. Тієї
України, якої другої немає на світі і не було для нього.

Прийшов, щоб показати небезпеку страшного майбутньо-
го нашої Землі, коли вона не знайде в собі давньої сили ге-
роїзму, старої раси велетнів. Щоб показати її блискуче зав-
тра, коли вона дасть себе надихнути тим вогнем невгасимим,
що Бог заклав у її серці в мить її народження.

Таким хочу його тут вивести. Тим, хто рвав із культом
«малої людини» чи «напівлюдини» століття цього; хто ого-
лосив прихід людини, створеної «по образу і подобі Божій»,
як казав він, цей містик і пророк, провідник духовної рево-
люції.

Хочу його вивести не плакальницею над «недолею сірого
люду», а тим, хто закликав до відродження містики й ордену
запорізького лицарства.

Не мрійником про ідилію мирного життя й економічно-
го добробуту, а провісником великого історичного завдання
України – нести стяг боротьби проти всіх сил диявола, слуги
якого на землі хочуть заволодіти нею, а насамперед Украї-
ною. Тим, хто прийшов кликати нас не до малого, а до вели-
кого своєю великою книгою, своїм «Кобзарем».



 
 
 

Представити його таким, яким він хотів бути для сучас-
ників за життя, і має стати для теперішнього і майбутнього
поколінь після смерті.

Лютий 1961, на вигнанні.



 
 
 

 
І. «Безумство століття цього»

 
Чи не обернув Господь у безумство мудрість

століття цього?
(Коринтян, гл. І)

Панічний страх, невпевненість у завтрашньому дні, шал
забави та злочину, упадок будь-якої дисципліни і поваги до
якогось ідеалу, знецінення всього високого та шляхетного,
бездумність ошалілої або оберненої в рабство маси, повна
розгубленість і відсутність керма у правлячих верств і по-
творна тінь диявольських сил, що нависла над нами, загро-
жуючи загибеллю християнського Окциденту, – ось жахливі
знаки, що пророкують кінець «століття цього». Кінець не
світу, а певної доби в історії людства.

Про таку добу було написано в літературі Стародавньої Ін-
дії, про добу, коли «прийдуть варвари, коли над землею па-
нуватимуть володарі брутального духу та нападницької вда-
чі, віддані брехні та злу. Вони вбиватимуть жінок і дітей,
вони захоплять майно своїх підданих… Добробут і побож-
ність почнуть зникати, аж світ дійде до крайнього зіпсуття
морального. Гроші стануть всім, грішми здобуватимуть ран-
ги, йому лише поклонятимуться люди; сексуальне бажання
стане єдиним зв’язком, що поєднуватиме чоловіка та жінку,
брехня стане єдиним способом для досягнення успіху і жін-
ки стануть лише предметом задоволення пристрасті. Нечес-



 
 
 

ність стане єдиним засобом існування, слабкість – причиною
залежності, нахабство замінить знання, багатий матиме сла-
ву вельмишановного, гарне вбрання замінить гідність… Па-
нуватиме той, хто буде сильнішим… Так вік Калі, вік роз-
паду, триватиме безупинно, раса людська наближатиметься
до свого знищення (пралайя)». «Але в останню мить пробу-
дяться нові духовні сили. Нова раса постане, людей сильного
нового духу, яка приверне лад і справедливість людства».421

Чи змальована тут драстичними барвами доба не нагадує на-
шу добу «прогресу» та «найбільшого щастя більшости лю-
дей»?

Ще яскравіше казав св. Павло про таку добу, коли «прий-
дуть небезпечні часи, з’являться люди себелюбні, грошолюб-
ні, чванькуваті, богохульні, брехливі, жорстокі, зрадливі, ма-
ючі маску благочестя, але не його силу». А відноситься це як
до тих, хто правлять народами, так і до тих, якими правлять.
Про них можна в наш час сказати, як Ісус промовляв про
юдейських книжників і фарисеїв і про юдейську юрбу: «Во-
ни сліпі вожді сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва
впадуть в яму».422

Таке спостерігаємо в наш фатальний час. Як і тоді «бог
століття цього осліпив розум» тих, хто сидять на командних
вершинах, і стали вони «сліпі». А тоді – «помішалося все в

421 Вlаvаtskу Н. Р. Lа Doctrine secrete, synthese de la science, de la religion et de
la Philosophie. – V. II. – Р. 93.

422 Євангеліє від Матея. – XV; Послання до Римлян. – І; До Тимотея. – 3.



 
 
 

думках їх, називаючи себе мудрими, стали безглуздими, за-
мінили правду брехнею і стали служити тварі замість Твор-
ця».423 Хто зробив своїм богом – тварину, плоть, своє плотсь-
ке «я», ті стали служити тим фальшивим богам, а їхній розум
недоумків зробив регулятором усього життя замість правди
– брехню «бога століття цього». Коли не брати до уваги Ве-
ликої французької революції, то вже у першій половині ми-
нулого століття зміцніли на командних посадах «багато пу-
стословів і ошуканців, особливо з обрізаних».424

Найважливіші з них у нашому столітті були К. Маркс, В.
Ленін (Ульянов), А. Троцький (Бронштейн), Ф. Достоєвсь-
кий, Л. Толстой, П. Пікассо і З. Фройд, найвідоміші злі ду-
хи нашого століття. Були це ті «слуги Сатани, що прийма-
ють вигляд слуг Правди»425 в пишних одежах «янгола світу»
і з брехнею на устах. Всі вони почали з бунту проти Боже-
ства. Маркс, а за ним і Ленін, проголосили, що релігія – це
«дурман для народу», бо відриває людину від «бога століт-
тя цього» – від плоті, в царство Духа. Це було перше: зни-
щити в людині «образ та подобу Божу» – дух. Після цього
постановив Маркс знищити в людині душу своєю тезою, що
ні пориви духа, ні душевні змагання не є рушіями людських
вчинків, а лише звичайні тваринні плотські апетити. Те са-
ме проголосив Фройд, що «Бог – це омана, релігія – хворо-

423 Послання до Римлян. – І, II; до Коринтян. – 4.
424 Послання до Петра. – 2; до Тита. – І.
425 Послання до Коринтян. – XI.



 
 
 

ба, а молитва – патологічний невроз», та що основою всього
життя є секс. Це був заклик до найнижчих інстинктів і по-
чуттів «пролетарської» чи «інтелігентської» голоти. Ці гас-
ла лестили слух цієї голоти і тому вона пішла за ними, бо
вони «ловили лестивими словами» їхні «нетверді душі». Бо
давно про такі часи було пророковано, що «прийде час, коли
не прийматимуть люди здорової науки, а по своїх забаганках
оберуть собі вчителів, щоб улесливими словами приємні бу-
ли їхньому слухові», «від правди слух відвернуть і вірити-
муть байкам» різним. І підуть за ними, «як безсловесна ху-
доба, створена на зловлення і витереблення».426

Глупота позбавлених розуму лжепророків і легковірність
одуреної ними юрби призвели до хаосу наших часів. Ома-
ною виявилися всі їхні привабливі гасла та заклики. Обіця-
ли мир, а привели до невгасаючої повсюдної війни. Обіцяли
добробут, а привели до нечуваної нужди на Сході, а на За-
ході – до небезпеки, що якщо не нині, то завтра східна орда
розтрощить всю економічну конструкцію і весь добробут і
комфорт Заходу… Обіцяли свободу, а привели до нечувано-
го рабства на Сході, і до нечуваної анархії на Заході, до сво-
боди зраджувати свою країну, до свободи пропагувати роз-
пусту та злочин, до розхитування права і будь-якої дисци-
пліни… Обіцяли піднесення культури, і привели до варва-
ризації, здичавіння і озвіріння на Сході, і до шалу забави і
гонитвою за грошем на Заході. Проповідували високі ідеа-

426 Послання Петра. – II. – 2; II до Тимотея. – 3 і 4.



 
 
 

ли, а привели до інтронізації ідолів розбою та грабунку на
Сході, ідолів черева, сексу та гроша й ідолів матеріального
«прогресу» на Заході. Залякати, одурити, підкупити – стало
тактикою політичних гендлярів, що часом присвоюють собі
назву провідників народу. Відхід в особисте, у задоволен-
ня найнижчих інстинктів, у насолоду, сліпа потульність ма-
си проти тих, хто нею правлять стали ознаками комунізму
на Сході, соціалізму та демократії на Заході, який даремно
пробує виблагати собі хоча б невеличке місце під сонцем.
Утратили люди віру в усе високе, шляхетне та героїчне.

Наша доба є свідком повного банкрутства лжепророків,
які займають командні позиції в сучасних суспільствах Єв-
ропи й Євразії. Та й як могло бути інакше? Бо як могли бу-
ти плідними їхні обіцянки, якщо ті, хто «обіцяли свободу,
самі були рабами тління»?427 – самі визнавали богами тільки
матерію та плоть? Як могли осягнути що-небудь зарозумілі
провідники, які хоч «завжди чогось вчаться», але через свій,
відходом від джерела Правди, корумпований мозок «не мо-
жуть дійти до пізнання істини»?428 Як можуть нації осягнути
щось, якщо дають себе «вести лжевчителям, брехні яких во-
ни вірять»?429 Як може не настати страшний час, коли ті про-
роки остаточно виявлять свою політичну й духову імпотен-

427 Послання Петра. – II. – 2.
428 Послання до Тимотея. – 3.
429 Послання до Cолунян. – II. – 2.



 
 
 

цію, коли «їхнє безумство виявиться перед усім світом»?430

Це й настало в наші дні.
На Сході – тіло, душу та думку мільйонів, обернених у

двоногу худобу, оплутали кайданами, а всю їхню активність
– економічну, духовну та політичну зібгали у велетенський
концентрат нових фараонів. На Заході до такого ж прямує
таємна мафія, намагаючись, торуючи собі шлях, атомізувати
морально й інтелектуально національні спільноти, вбиваючи
поволі в них моральну та суспільну дисципліну, знищуючи
всі релігійні та національні традиції, навіть будь-яку націо-
нальну та расову спайку, що робила з них єдине ціле, творя-
чи хаос, сподіваючись на ньому воздвигнути своє «світове
царство» з одним «світовим урядом».

Ці дві сили вважають Україну головною і першою переш-
кодою на дорозі до їхньої омріяної мети. Тому всі лжепро-
роки й учителі тих сил, служителі «бога століття цього» за-
судили її в своїх планах на національну смерть. І багато хто
– і в сліпій юрбі, і серед сліпих її вождів на нашій, не своїй
Землі, повірили брехні герольдів тих диявольських сил, да-
ли себе їм вести і завести. Звідси – безнадійне шамотання,
від часів Драгоманова, нашої політичної думки, плазування
перед чужою мудрістю, шукання опертя у ворожих сил, – на-
шої радикальної, соціалістичної, комуністичної, прогресив-
ної чи демократичної лжееліти.

У такі критичні, переломні часи, хаосу «на вершинах» і
430 Послання до Тимотея. – II. – 3.



 
 
 

розгубленості «в низах», націям, не засудженим на смерть,
посилає Вища сила пророків. Чернець Герберт у XVI століт-
тя, писав: «Поки Бог жидів карав, з ласки своєї посилав
їм своїх пророків; тепер на них гнів Божий, не мають про-
років». Пророком, посланим Україні, був Тарас Шевченко,
який знав, що за гріхи її «праведно Господь великий» карав
Україну. Шевченко був тим пророком – візіонером і місти-
ком, який відкрив нам, незрячим, за що карає нашу країну
Господь, відкрив страшні прийдешні дні «страшного суди-
лища» кінця нашої доби. Відкрив, як Україна, коли її сини
схаменуться (покаються), вийде на правдиву путь із прий-
дешнього хаосу. Відкрив хто, яка нова когорта велетнів і
яким способом виведе її «із тьми, із смраду, із неволі», з
«безумства століття цього», відкрив шлях духовного пере-
родження, духовної революції, заповідаючи, що коли на ньо-
го не вступить, то «не стане й сліду на землі» від неї.

Так заповів він нам свої «печалі, тії незримії скрижалі
незримим писані пером», скрижалі свого Заповіту. Що озна-
чають ці слова? Це, що трактував свій Заповіт, як свою про-
повідь трактували апостоли Назарея. Бо й вони, як і він, пи-
сали свої слова не так, як Мойсей, «не на скрижалях кам’я-
них, а на плотських скрижалях сердець», на незримих скри-
жалях! І, як слова апостолів, і його слова «були писані не
чорнилом, а Духом Бога живого». Отже, незримим пером
для тих, в кого «Бог століття цього не осліпив розум».431

431 Послання до Коринтян. – 3.



 
 
 

 
II. Волхв нової України

 
«Як волхв, віщун той молодий, він пломенів».

Т. Шевченко. «Тризна»

Волхв, віщун, пророк? Таким він був в очах тих, хто по-
годжувалися з ним – і в своїх власних, і в творах своїх. Таким
бачили його його приятелі з-поміж решток патріотично на-
лаштованого «панства козацького» (за його словами), князь
Рєпнін, княжна Варвара, граф Капніст та інші; таким бачили
його, хоча й пізніше, «коли прийшли гоненія», дехто від ньо-
го відійшли – «братчики» кирило-мефодіївські, почувши в
його поезії «звук труби архангельської»; а над чолом «полу-
м’яний язик» зуздрівши, знайомі москалі бачили іноді Шев-
ченка в страшнім унесенню, а тоді – «очі його просто пала-
ли, він скидався на пророка». І навіть московські жандарми
бачили в його поезіях «безмежне зухвальство».432

Інші свідчили про нього: «Коли сперечався, то хвилював-
ся, але в унесенню його не було ні злоби, ні пихи, був лише
святий вогонь почуття правди і справедливости… В хвили-
ни великого душевного схвилювання міг відштовхнути хоч
кого виявом своєї загарливої ненависти» до всього, що йому
нагадувало пониження й уярмлення людини та його нації –

432 ВУАН, Збірн. Шевченко і його доба. – ДВУ, 1925;  Костомаров М. Книга
битія укр. народу; Куліш П. Статті про Шевченка // Кіев. старина. – 1883. – Ч.
IX; Наше минуле. – 1919. – Ч. 1–2; Кіев. старина. – 1900. – С. 70.



 
 
 

чи то було кріпацтво, чи суперечка про чорних більшовиків
– Петра та Катерину…

Він сам назвав себе волхвом – магом, чарівником, що
стоїть у контакті з небесною Силою, не випускав із рук «сво-
го Єзекіїля». Виховувався він на напівзабутих уже українсь-
кою інтелігенцією праджерелах старої культури України, –
на Патерику Печерському, на Четях Мінеях, а крім цього за-
читувався в науках «халдейських магів і звіздознавців», у
Сковороді – і, насамперед, в «Божественній книзі», якою бу-
ло для нього Євангеліє. І багато з езотерики християнства,
мабуть, було відкрите йому. Через ту лектуру і через приро-
ду та через мистецтво, був він втаємничений у закони зри-
мого та незримого космосу.

В обличчі природи-вродливиці – матері України й її істо-
ричних пам’яток міг годинами віддаватися самоті та медита-
ції (своїм думам). Уникав «напівлюдей», як називав він ма-
теріалістів, «недолюдків». Почувався між ними, як його Пе-
ребендя – «один, як сонце високе». Писав (до Марковича):
«Я одинокий і в Україні». Був «всім не свій, і тут, і там». А
«прекрасний світ, той рай земний (був) у всіх кінцях йому
чужий». Такий у дитинстві, такий і на схилі життя. В «Що-
деннику» нотує, що «полюбив самоту», розкошував у «со-
лодкій тиші ранку», коли бував сам на сам із природою. Вва-
жав, що «не може бути нічого солодшого, нічого чарівнішо-
го в житті, як самота, тоді людина занурюється сама в собі
і бачить Бога на землі». І ще: «не люблю гамірливої метуш-



 
 
 

ні». Ненавидів кошарний «колектив» на засланні… Любив
самоту, бо пророки стадами не ходять. Так, заглиблюючись
в творіння, пізнавав його Творця. Пізнати таємниці космо-
су і Божественної сили, що його створила, ввійти в контакт
з незримою динамічною силою Духа, що «всюди є і все на-
повняє», «дає життя» і нас «очищує од будь-якої скверни», –
контакт з тою Силою, пізнання позафізичного світу, від яко-
го залежить життя світу видимого, – ось до чого прямував
Шевченко і як людина релігійна, і як людина до нестями за-
кохана в свою Україну, другої якої чи рівної їй для нього не
було на світі.

В цьому йому допомагала ще його мистецька, вразлива
на красу, натура, мистецька освіта, крім природи його краї-
ни, дивлячись на яку годинами перебував у мовчазній меди-
тації. Видимий світ навколо бачив він очима предків, очи-
ма автора і читачів «Слова о полку Ігоревім». Природа бу-
ла для нього сповнена плотських і безплотних духів, одухо-
творена безначальним стрижнем, усі її стихії – вода, земля,
повітря, вогонь. Алта в нього «несе вісті», Дніпро або «сер-
диться» або «регочеться», сонце хоче «спалити землю» за
те, що її люди «осквернили», за те, що кинула вона виклик
зухвалий законам космосу; трава степу «гнеться мов жива»,
вітер розвіває думи кобзаря, місяць «нашептує» йому його
пісню, могили козацькі «говорять», із могил «бухає вогонь
душ погиблих у бою»; Сатурн «гладесенько стирає» все, що
хоче затримати «вічнотекучий час», поїдаючи свої діти, як



 
 
 

тиждень поїдає дні, місяць – тижні, рік – місяці, а сторіч-
чя – роки. Пороги Дніпрові «питаються за своїми дітьми»,
Босфор «трясеться з козацького плачу», плачу невільників,
посилає звістку на своїх хвилях у Чорне море, а «море рев-
нуло Босфорову мову, у Лиман погнало, а Лиман Дніпрові
тую журбу-мову на хвилях подав»; Дніпро «зареготався» й
пробудив Великий Луг і Хортицю. Хортиця почула «і Дніпр
укрили байдаки» з «гістьми до султана». Вся природа у Шев-
ченка – не пестливо-ніжна, а могутня та сувора, повна незри-
мих духовних енергій. До них звертається часом поет, як
Ярославна в «Слові о полку Ігоревім», до вітрів – «Стрибо-
жих внуків», щоб не метали ханові стріли на воїнів князя,
просить Дніпра-Славуту про звістку від свого «лада», звер-
тається до «світлого-пресвітлого Сонця», як до «господина».
Може, неясні спогади про сонячного Бога Аполлона, культ
якого дійшов аж до Києва, або про дохристиянського ясного
та плідного Хорса? Шевченко говорить постійно про «сонце
Правди», розуміючи під тим саме наше, згадуване в молит-
вах, «умноє (спіритуальне) сонце», яке прагнув «хоч крізь
сон побачить». Наш народ подекуди й досі має сонце за «від-
блиск обличчя Божого», а колись в Україні дівчата молили-
ся до сонця, як перші християни молилися до сходу сонця,
куди орієнтовані і нині наші церкви.433 Він читав книги «про
зв’язок душі людської зі світилами небесними», посилав свої

433 Твори і листування Шевченка; Воропай О. Звичаї нашого народу. – Мюнхен,
1958.



 
 
 

думки до сонця та до місяця «вічного без краю», як і душа
людська, якій «почину й краю немає». «Вогонь небесний»
притягав його думку до себе, той, що в нашому народі вва-
жається «святим». Відчував він, що видимий світ – це лише
прояв духовної Сили; що подвійною є природа речей – ма-
теріальною та духовною, всюди відчував подув незримої ду-
хової Сили, всетворчої й усекермуючої, присутньої і в при-
роді, і в людині, в усіх переломних годинах життя її та нації,
в усіх славетних і трагічних поворотах історії.

Образ «золотого сонця» над небосхилом, що розсівало
всюди свої проміння, сприймав він, як «ораторію без зву-
ків», перейнятий її «чудовою гармонією». В такі миті він
«носився думкою Бог зна де, в яких надземських просто-
рах». На явища природи, на твори мистецтва дивився він
«мовчки, стримавши віддих» як «на вияв Божественної кра-
си», і «під її добротворчим впливом», він «відчував себе ін-
шою, оновленою людиною». Коли споглядав на небо чудо-
вої місячної ночі, це була для нього «картина така прекрас-
на, що лише в німому благоговінні (адорації, подиву перед
чимсь величним) можна було оглядати її». Іноді лінії та тони
краєвиду нагадували йому «щось із могутніх акордів Гайд-
на». Він, що, як свідчать його писання, знав Бетховена, Баха,
Моцарта, Беллоні, Россіні, Вебера, Шуберта, Шопена, Борт-
нянського, Ліста; він, який захоплюється Рубенсом і Кано-
вою; він, якого переймало тремтіння ентузіазму, коли при-
слухався «взнеслим мотивам наших церковних співів», які



 
 
 

«стрясали всією його істотою, підносили душу вище небес»,
робили її «кріпкою і мужньою», він, як мистець, через «бо-
жественне мистецтво» (його слова) міг пізнавати Бога. Він
«дякував великому Богові» в такі хвилини за те, що Той «об-
дарував його почуттям людини, яка бачить чудове, доскона-
ле в його нерукотворнім, безначальнім твориві». 434

Через контемпляцію цієї краси божого творіння, в тако-
му душевнім стані піднесення, відомому всім «одержимим»
містикам, поетам, як Данте чи композиторам, як Бетховен,
він, як і вони, шукав контакту з Божеством. Це був стан, у
якому ці обранці долі доходять до найвищого ступеня духо-
вого розвитку. Шевченко сам писав про це, що в творах цих
артистів із Божої ласки укрита якась «незбагнута Божа таєм-
ниця». Ці мистці – «брати наші лише по плоті», але натх-
ненні згори, уподібнюються «янголам Божим» (тобто Його
посланцям), «їх лише створив Він по своєму образу і подобі,
а ми тільки незугарна юрба й нічого більше».

Так писав Шевченко, і, мабуть, сам був одним із тих
втаємничених, бо такі хвилини ентузіазму переживав він
сам; бо писав, що коли вони находили на нього, в ньому «ду-
ша рвалась, душа ридала, розум горів». Не були це, мабуть,
мляві сльози розжалоблення над якоюсь своєю бідою, а сльо-
зи ентузіазму, екстазу, коли натхненному мистцеві перед
очима серця раптово встає ота «незбагнута (плотським роз-

434 Твори і листування Шевченка; Воропай О. Звичаї нашого народу. – Мюнхен,
1958.



 
 
 

умом) Божа таємниця». Він писав, що такі мистці «уподіб-
нюються янголам», й якраз і про такий душевний стан, і май-
же тими самими словами, говорив св. Августин, коли писав:
«Людська душа може бути охоплена і піднята вгору Боже-
ственною силою геть із цього життя в інше, в життя янголів,
навіть якщо не звільниться вона з свого тіла смертю», тоб-
то ще за життя людини. Таке «схоплення», перенесення в
незримий світ Вищих сил, мабуть, переживав Шевченко в ті
миті, про які писав: «Я так відчуваю дивну, приємну середи-
ну між сном і бдінням», або, як він казав, «сонну солодку ти-
шу ранку», тобто час, коли душа людська блукає ще «Бог зна
в яких просторах», коли в душі мистця дозрівають і оформ-
ляються геніальні концепції, коли мов блискавка приходять
ясно сформовані давно розшукувані ідеї, коли народжують-
ся архітвори Бетховена або Гете, або Шевченка.

Цей його стан – це був стан усіх «великих втаємниче-
них» (ініційованих), про які читаємо в свідченнях майже
всіх релігій, коли особливими церемоніями допущеним до
того відкривалися таємниці Всесвіту та його Творця. Про
ці таємниці, про езотерику релігії багато знайдемо в єван-
гелістів, і в посланіях св. Павла, і в Апокаліпсисі, під різни-
ми назвами – «таємниця укрита від століть у Бога», «таєм-
ниця Христова», «таємниця волі Христової», «таємниця Бо-
жа», або «царства Божія» або «таємна укрита премудрість
Божа», таємниця, яку в інших мовах перекладають словом
«містерія».



 
 
 

Це «Одкровення», безперечно, мав і Шевченко, або «са-
моініціацію», через контемпляцію природи, через святі кни-
ги Лаврські Києва, через Сковороду, через мистецтво. І ко-
ли ми простудіюємо його «Кобзар», то знайдемо, що в праг-
ненні пізнати цю «правду Христову укриту», він переходив
сам ті щаблі, ті таємниці, якими в античні часи переходили в
Елефінах чи деінде, обранці, яким у храмах, в печерах ієро-
фанти відкривали ці таємниці (секретні доктрини) законів
космосу та його Творця. І так Шевченко свідчить, що він «за-
нурюючись в собі, бачив Бога»… І в стародавніх містеріях,
хто мав отримати ініціацію, мусив у глибині душі своєї знай-
ти Божу іскру… Шевченко, медитуючи на природі, чув ні-
би ораторію без звуків… Бачив «світ незримий»… Чув і ба-
чив те, чого інші не бачили і не чули, як це бувало з Жан-
ною д’Арк і з іншими містиками. І тоді, «стримавши віддих»,
прислухався і вдивлявся у відкриту йому божественну кра-
су і «почував себе іншою, оновленою людиною»… Як Сав-
ло, коли той переродився духовно, ставши з Савла Павлом.
Його душа, що їй «початку і краю немає, вступала в розмову
з духами світил небесних», – писав він… І чи ж не знаємо
ми, що цього навчали в містеріях Стародавнього Риму всіх
кесарів при ініціаціях? Він хотів побачити «хоч крізь сон»
своє «сонце Правди», чи не те «сонце Правди» – «світ разу-
ма», про яке співається в тропарі на Різдво Христове, яке
вперше уздріли «звіздам служащії» три волхви колись? Чи
не є це те Сонце, яке бачити навчали втаємничених, в антич-



 
 
 

них містеріях, відправляючи їх складними ритуалами в сон?
… У цих стародавніх містеріях втаємничені мали насампе-
ред очистити своє серце, при чому символічну роль грали
меч і кров… Чи не нагадує це слова Шевченка про потре-
бу сучасній людині «розпанахати гниле серце», вицідити з
нього гнилу кров і налляти «козацької тої, чистої, святої»,
про потребу очистити своє серце? Що ж дивного, якщо він у
хвилини екстатичної медитації «бачив Бога»? Сказано ж, що
«чистії серцем Бога уздрять»… І чи не нагадують мову всіх
містиків, всіх утаємничених, а подекуди слова Христа, сло-
ва Шевченка про «вогонь чистий», який прагнув «засвітити
в своїй хаті» (в своїй душі), розпалити закладену в нас всіх
іскру Божу, той вогонь, що Христос «зніс на землю і так пра-
гнув, щоб він скорше спалахнув» у наших душах? Або слова
Шевченка про «живу, цілющу воду», якою хотів «покропи-
ти свою хату» (душу), що коли нап’ється її, то «серце затих-
не, як голодна дитина», яка втамувала свою спрагу. Чи це не
нагадує слів Христа про «живу воду», що після неї вже не
будемо мати спраги?

Коли йому були доступні таємниці вищих Сил, незримі
нам, звичайним смертним, то мав він і дар пізнавати їх. Чим,
через який орган приходило до нього те пізнання? Через дар,
властивий ясновидцям. Не плотські органи відчуття відкри-
вали йому той «світ незримий», не людський розум, а щось
інше, як це бувало у пророків, або, за його словами, у «синів
сонця Правди». Він сам зраджує, чим він бачив це. Каже,



 
 
 

що «дивився на світ душею», оком душі, «третім оком» мі-
стиків, тим, що зветься англійською second sight. У нашій
підсвідомості ми оперуємо інстинктом, у свідомості – ло-
гікою, дедукцією, «плотським розумом», а в надсвідомості
втаємничених, великих пророків, великих мистців – інтуї-
цією, ревеляцією, ілюмінацією. Поет каже, що «світ незри-
мий» він «приймає в душу». Його «думи – серце розрива-
ють», не мозок, таємні речі «серцем прозирає», очима сер-
ця. Від містерії природи «не може відвести своїх духовних
очей». Ось був той, також незримий орган, яким прозрівав
незриме, не так званий обожнюваний матеріалістами людсь-
кий «тверезий розум», який часто не міг збагнути не лише
незримі, але й добре зримі речі. Паскаль писав про це: «Ро-
зум має опиратися на знаннях серця. Воно бачить і відкри-
ває, розум порядкує». Улюблений Шевченком автор «Наслі-
дування Христа» писав: «Природний людський розум огор-
нений глибокою темрявою… Може трохи лише розрізняти
добро від зла, правду від брехні, бо не має повного світла
правди», бо «люди помиляються, коли судять за свідченням
своїх органів відчуттів».435 Один із найцікавіших представ-
ників старої нашої духової культури, Іларіон Київський, пи-
сав, що «сердечні очі» – головний орган для пізнання прав-
ди; хто ж дивиться не маючи їх, «осліплений незнанням».
Мабуть, ці автори вичитали свої думки в тій «Божественній
книзі», яку безперестанку вивчав Шевченко, стоїть же ж там,

435 L’Imitation de Jesus Christ, par Thomas a Kempis. – Кн. III. – Розд. 50.



 
 
 

що правда пізнається тоді, коли «дух премудрості і одкро-
вення просвітить очі серця» людини; що «слухом почуєте, і
не зрозумієте, очима дивитиметесь, і не побачите», поки «не
зрозумієте серцем».436

Ці «духовні очі», «очі серця» – це дар інтуїції, а, мо-
же, й сприймання ревеляції і мав Шевченко, геніальний дар
пізнання і відрізнення правди від брехні, добра від зла, кра-
си від гидоти. Цим даром інтуїції, силою та магією свого сло-
ва і пояснюється те ламаюче враження, яке справила візіо-
нерська поезія Шевченка на тих його сучасників, які вміли
її розуміти. В книзі про «Містиків Франції», Д. Ропс писав:
«Контемпляція, інтуїція, ясновидство – бачать речі яскраві-
ше, ніби зблизька, віч-на-віч. Наприклад, роздумувати про
пекло – це означає бачити, що перед вами намальований лев,
бачити ж пекло очима візіонера – це бачити, що перед ва-
ми живий лев».437 Це бачення дало змогу і силу Шевченкові
відкинути, як брехню, «мудрість століття цього», «мудрість»
жерців «современних вогнів» так званого прогресу та деге-
нерації, протиставляючи їй «премудрість Божу таємну», хоч
це й притягло до нього тоді й притягає досі злобу атеїстично
налаштованої інтелігенції.

Ця геніальна його інтуїція йшла в парі з даром ясновид-
ства, тобто з даром зазирати в майбутнє і минуле, і в да-
леке від нього сучасне, дар душі бачити щось поза відстан-

436 Послання до Ефесян. – І.
437 Daniel-Rops Н. Mystique de Franse. – Paris, 1941.



 
 
 

ню простору та часу, й означає дар пророцтва. Це означає,
вміти, як він казав, «уноситися думкою Бог зна куди, до да-
леких надзоряних просторів». Стан, коли «хочеться вийти
за далекий овид» й поглянути, що за ним криється. Стан,
коли його думка, відірвана від всього земського, «край світа
по хмарах гуля», або «поволі з Богом розмовляє», екстаз
мистця, що «співає Господню славу», посилає душу на край
світу. Його думка «орлом сизокрилим ширяє-літає, аж небо
блакитне широкими (крилами) б’є», покидає землю, про-
щається з нею» понад «лугами, берегами, нетрями, широки-
ми степами, байраками», кидає всьому земному своє «про-
щай» («прощай, світе!»), бо тепер «шле думку аж до Бо-
га» (його розпитати про майбутнє), для людей стає незри-
мим. Душею відходить із цього світу, щоб бачити речі світу
незримого. Писав про те, що переживає «між сном і бдін-
ням», в «сновидчім стані», коли, як він каже, «несонному
сняться» речі, невидимі для інших. Коли «прощається зі
землею», коли стає «незримим», чи не є це стан, подібний до
того, що переживав апостол Павло, коли казав, що будучи в
«сновидчій екстазі», він сам не знав, «чи був у тілі, – не знаю,
чи вийшов з тіла – не знаю, Бог знає»? Коли був «схопле-
ний до третього неба», де чув «таємничі слова, яких не мож-
на переказати людям»?438 Шевченко також терпів, що його
слів «не чули оглухлі люди». Д. Ропс у своїй книзі про місти-
ків Франції писав, що відома містик Люсі Крістіна в своїм

438 Твори Шевченка.



 
 
 

«Журналі» писала про подібний свій стан: «Мені здавалося,
що я була перенесена в інше життя, в простори, які вже не
є землею. Там душа пізнає Бога, як жодні слова не дадуть
Його пізнати».

«Що неба дістане, коли полетить» той, в кого «вирос-
ли крила», – ідея Шевченка. Тому княжна В. Рєпніна зва-
ла «крилатою-небесною» музою Шевченка, тому він сам ча-
сто вживає символ орла: «орли України» – козаки, «орле
око», «мов той орел». Тому, мабуть, Шевченко особливо пе-
рейнявся найбільш езотеричним євангелістом – св. Іваном,
емблемою якого є якраз орел, птах, який потужним летом
злітає до неба, до того, що «спочатку було» – до Слова, до
найвищих вершин тайнознавства.

Тому у Шевченка таке містичне значення має Слово. То-
му бере епіграф до свого «Сну» і «Посланія» з св. Івана, тому
в символіці поета таку роль відграє вогонь – символ Св. Ду-
ха, тому такі близькі та свої Шевченкові апокаліптичні об-
рази та погрози автора Апокаліпсиса, як і його мова. Голос
Шевченка порівнювали сучасники з громом архангельської
сурми, а якраз Івана й Якова прозвали за їхню проповідь
«громовими синами».

Обдарований такою духовною силою, Шевченко мав і дар
зазирати в майбутнє, отже, пророкувати. Цей дар мали ду-
ші, які могли «витати» (його улюблена фраза) «Бог зна де»,
поза межами цього простору та часу. «Витав» своєю душею
в тих просторах і Шевченко. Бачив минуле: перед його ду-



 
 
 

ховним оком вставали з могил козаки, входили в його «ха-
ту» – в його душу, їхні тіні – на пораду, на розмову. Йому
завжди «верзеться» якийсь козак, він бачив, як над Холод-
ним Яром витають душі гайдамаків, а коли покає прийдеш-
ній Армагеддон, – бачить метання душ, давно померлих. Він
вміє «перелетіти Лету» – ріку забуття та побачити літа давно
минулі, які невблаганний час потягнув із собою в невідоме
та незриме сучасним, літа, які в уяві інших «Сатурн гладе-
сенько стирає». Коли бачить ці тіні минулого, здається йому,
ніби «читає історію України» («Акаши-хроніка» містиків).
Про це явище, про цей винятковий дар казав Шатобріан у
Le Genie du Christianisme: «У снах (і коли «несонним снить-
ся». – Д. Д.) дорогі істоти з різних кінців світу (і часу. – Д.
Д.), іноді дорогі вмерлі з’являються з могил друзям».439 Чи це
не випадок Шевченка? Вмів він «перенестись во время оне»
– в далекі віки, в часи Гуса, в добу Нерона та неофітів, або
св. Андрія на київських горах. В одному оповіданні він пи-
сав: «Нападає на моє старе серце туга і я переношуся в віки
давно минулі і бачу його (св. Андрія), сивоволосого, статеч-
ного, кроткого дідугана, як проповідує з писаною великою
книгою в руках».

Зазирає і в минуле, і в майбутнє. Хоче «проникнути зря-
чим оком непроглядну темряву грядущого». Міг раптом
«відчути свіжу живу силу духа, яка одна лиш може створи-
ти диво в нашій уяви… відкриває дивний світ найбільш ве-

439 Твори Шевченка.



 
 
 

личних і граціозних видив». «В такому стані візіонерської
екстази, – писав поет, – я бачив, я дотикав ці чарівні образи,
я чув цю небесну гармонію, я був одержимий воскресшим
духом живої, святої поезії» – тієї святої поезії, яка лиш одна
робить із людини творіння, сформоване по образу і подобі
Божій, як писав він в іншому місці.

Про майбутнє писав: «Є щось таємне, незриме, що натя-
кає нам на наше майбутнє» (і майбутнє нації) – нещасливе
чи щасливе, та не все ми в силі збагнути ці таємні натяки».
Він із своїм даром ясновидця був спроможний збагнути ба-
гато з них і нам переказати, що він збагнув.

Як стародавні ясновидці та пророки, він промовляв до
ненароджених, картав «грядущих тиранів», які нагадували
тиранів нашої доби; бачив упадок сучасного йому тиранства,
вбачав його причини – занепад опорної сили пануючої ка-
сти, на яку це тиранство спиралося (поема «Сон»), проро-
кував воскресіння нового лицарства України, показуючи до-
бу «страшного судилища», ясно малюючи страшне зіткнен-
ня диявольських сил Темряви з силами Світла («Великий
Льох»); умів у хаосі сучасного прозирати «знамена време-
ни», коли зійде на нашу землю Правда, і бачив, подібно до
святого апостола, те, що «не плоть і кров відкрили» йому, а
Вища Сила… Як небагато обранців долі, він навіть бачив на-
перед час своєї смерті. В лютому 1861 року, в своєму остан-
нім вірші, прощається він зі своєю Музою, щоб «рештувать
вози в далекую дорогу, на той світ, до Бога». Так само, як



 
 
 

передбачив день своєї смерті Г. Скоровода, а ще раніше –
св. Павло, коли Бог відкрив йому, що «хутко має покинути
храмину свою».440

Був «одержимий воскресшим духом живої, святої поезії»,
був обдарований тим, що зветься «дарами Духа Святого», як
написано у св. Павла: «Одному дається Духом слово мудро-
сті» – це слово вищої, не плотської мудрості дав Шевченко
нам, «іншому віра» і хто мав її більшу й глибшу, ніж він?
«Іншому – пророцтва дар», – цей дар мав він, як ніхто ін-
ший, як побачимо далі, «іншому розрізнення духів». І тут
він, «як сонце високо», стояв над своїми живими та ще нена-
родженими земляками, геніально за всіма масками розріз-
няючи духів Добра – від духів «злоби піднебесних», духів
Правди – від духів брехні. «Все ж це створює Святий Дух,
розділяючи кожному зокрема, як Він хоче».441 Так, як розді-
ляв за нашої давнини, князів київських, лицарства козаць-
кого й лаврських святих, коли, наприклад, із ченців лаврсь-
ких, як розповідає Патерик Печерський, один мав дар бачи-
ти духовий світ (Ісакій), другий – бачити майбутнє (Дам’ян),
третій знову ж таки розпізнавати духів добрих від злих, де-
маскуючи людей, одержимих чортом (Матвій), або дар пе-
редбачати майбутнє (Єремія). Все це для атеїстичної, зара-
женої чадом «современних вогнів» нашої інтелігенції, було,
вочевидь, лише «гарними тенденційними оповіданнями» (Д.

440 Твори Г. Сковороди, Шевченка, Євангеліє від Матея. – 16.
441 Послання до Коринтян. – XII.



 
 
 

Чижевський), але про такі тенденційні стани багато говорить
Євангеліє і перейнятий нею Шевченко з’явився, як справж-
ній пророк, що приніс своє «Одкровення» поснулим земля-
кам. «Пламенем взялось» його слово пророка, «трубним гла-
сом» проголосив він їм Правду, відкриту його віщому зоро-
ві. Кликав покаятися (схаменутися), бачив кару, що впаде в
Україну, за те, що «чужим богам пожерла жертви, омерзи-
лась». Був «світочем, що сяє в темнім місці, поки не зійде
ранішня зоря в серцях наших». Був справжнім волхвом, що
будив мертвих, що кликав їх бути готовими, з хрестом і ме-
чем, стрінути страшну добу страждання та воскресіння. Був
голосом «вопіющого в пустині».



 
 
 

 
III. Голос вопіющого в пустині

 
Він – голос вопіющого в пустині.

(Мат. III)

Ні, він був справді чимось більшим, ніж його представля-
ли землякам народницькі публіцисти, як людину «невеликої
та досить випадкової освіти», а його музу – як музу «геніаль-
ного мужика з мужицькими інтересами в основі всієї його
поезії». Своє покликання пророка сам він пояснив нам, коли
зізнавався: «Тільки я мов окаянний і день і ніч плачу на роз-
путтях велелюдних і ніхто не бачить… Оглухли, не чують…
А правда наша п’яна спить».

Як кличний дзвін дзвеніло його слово, але серед глухих,
серед сплячих, згадуючи тих, уже згаданих вище небагатьох,
яких той дзвін пробудив зі сну. «Чому, – питав він, – Украї-
на заснула?» Тому, що відлетів від неї, від тіла нації її жи-
вотворчий дух, дух провідної касти лицарської. По буйно-
му злеті вгору, по ріках проллятої своєї й чужинської крові,
занепадав поволі в ній той животворний дух… Тіло завжди
зморює сон, тимчасовий, або вічний, коли його покидає дух.

Перед духовним оком поета блискавкою пролітала історія
козацтва, гетьманщини, її повільного занепаду. І тут промо-
вляв він притчами, які хоч для «поступовців» виглядали, як
фантастична, але нереальна романтика, як «барвисті образ-



 
 
 

ки», але за якими крилася ясна та глибока формула явища…
Він не міг не дивуватися генію Хмельницького, але гнівом
вибухав на спогад про Переяслав. Як могло до такого дій-
ти? Гадалося тому, що «п’яний» був тоді гетьман Богдан.
Що означає п’яний? Означає запаморочений тимчасово в
голові, тимчасовий брак мудрості («недомудрий»). Гетьман
Самойлович? Його гріх був більший, бо не тимчасовою пі-
шов стежкою на Москву, виступаючи проти П. Дорошенка.
Після стількох років досвідів, він мав знати Москву, але не
пізнав… Тому цей гетьман у Шевченка вже не тимчасово за-
паморочений, не лише «п’яний», а «дурний Самойлович»…
Це ще дальший щабель втрати основної чесноти провідної
касти – мудрості… Далі – той, хто за наказом Петра зруй-
нував Січ Запорізьку, – Галаган, цей уже «полковник пога-
ний». Не дурний, бо знав, що робить підлість, зраду, а пога-
ний, тобто такий, якому бракує другої основної чесноти ли-
царської – шляхетства душі… Ще нижчий щабель упадку –
за Катерини. Інші народи та спільноти рухалися тоді, повста-
вали, билися, «за гріхи карались Господом ляхи, і пугав Пу-
гач над Уралом» (повстання козаків О. Пугачова), Москва
вела задерикуваті війни, а «піїти в одах восхваляли війну й
царицю – тільки ми сиділи нишком, слава Богу»… Не руха-
лися, як вода стояча-нерухома. І це був знак чогось гіршого
– вже не запаморочення розуму, не відсутність мудрості, не
відсутність шляхетності душі, був це брак відваги, третьої
основної ознаки касти лицарської. Й нарешті за останнього



 
 
 

гетьмана (XVIII ст.) відсутність трьох цих ознак виступає в
усій силі, коли то гетьман Кирило зі старшинами «пудром
обсипались та цариці патинки лизали»… Коли колишня ка-
ста героїчна козацька обернулася в «двораків, куртизанів,
лакеїв в золотій оздобі»… А далі пішли «шашелі» і просто
«грязь Москви», плебеї.442

Що означає втрата трьох основних ознак правлячої касти?
Втрата мудрості означає дати себе обдурити, втрата шляхет-
ності означає дати себе підкупити, втрата відваги означає да-
ти себе затероризувати. Там, де до такої духовної кастрації
доводить себе правляча каста, де занепадає її провідницький
дух, там обездушеним, мов у летаргічному сні, валяється ті-
ло нації – не бачить, не чує, не розуміє, не говорить, не ру-
хається. Ніби, щоб підкреслити занепад цього духу, зазначає
Шевченко (також не випадково, не «так собі»!), що Богдан
був із аристократії козацької, Самойлович до неї прийшов
із поповичів, а Розумовський – із простих козаків. Блискучі
постаті в цьому процесі – Дорошенка, Мазепу, Гонту, Полу-
ботка, Гордієнка, з повагою згадує Шевченко, але не втрима-
ли вони, тільки звільнили трохи процес занепаду духу коза-
цького в старшини. Це й призвело до того, що без того духа
«Україна заснула», а народна маса, тіло нації, обернулася в
«похилених рабів, в плебеїв-гречкосіїв», в мільйони потуль-
них «свинопасів».443 Таким було бачення Шевченка приспа-

442 Поезії Т. Шевченка.
443 Поезії Т. Шевченка.



 
 
 

ної України його часів.
І знову мовою притчі, коли її розшифрувати, вказує по-

ет чому така, з відмерлим духом, провідна каста втратила
державу: пустеля духовна з сонних душ, призвела до пустелі
політично-національної, коли завмирали і ниділи всі основ-
ні ознаки нації, яка творить власну державу. І тут Шевчен-
ко дає, наче якийсь правник, зрозумілу формулу того про-
цесу, про який розповідає притчами. З обуренням, зі жа-
лем і гнівом бачив він, що Україна перестала бути держав-
ною нацією. Чому? Перше – бо вже в ній «нема Січі, нема
й того, хто всім верховодив», тобто «зникла правляча вер-
ства, зникла власна влада – перша ознака поняття держави.
Замість власновладства чужі московські «капрали Україну
правили». Друга ознака націй – своя власна територія. Була
вона в України? Властиво, ні. Це «ні» одягнув він у геніаль-
ну лаконічну формулу: ми жили «на нашій, не своїй землі».
На нашій, та не на своїй території. Бо степи наші були Моск-
вою «запродані жидові й німоті», а в Україні, «що з Богда-
ном ляха задавила, байстрюки Єкатерини сараною сіли»…
на нашій, але вже не своїй землі.

Нарешті третя ознака державної нації – після влади та те-
риторії є народ. Чи був він? Також ні, бо в нього скаржить-
ся Україна, що «сини її на чужій роботі», наймитами чужин-
ця-завойовника, раби – не народ у властивому сенсі. Народ,
як і територія й як влада не був власним нашим, він був влас-
ністю завойовницької орди.



 
 
 

Як глибоко в цьому констатуванні був дух Шевченка, по-
в’язаний із його Україною – сучасною, давноминулою та
прийдешньою, побачимо, коли глянемо, як один із стовпів
Київської Руси описував загибель старокнязівської держа-
ви під навалою іншої – не московської, а татарської орди.
В майже таких самих словах, як і Шевченко про загибель
гетьманської держави! Та сама формула!

У своїй проповіді Серапіон Київський, згадуючи про на-
пад на Київ «народу жорстокого та лютого», казав: «Князів
наших кріпость зникла, зруйновані Божі церкви, потоптані
святі місця»… Як і в Шевченка, пропала перша ознака на-
роду державного – власна влада, бо згноблена політична
та духовна еліта нації… Далі: «села наші бур’яном порос-
ли» (Україна «бур’яном укрилась» у Шевченка), «земля на-
ша стала здобиччю чужинців» (ми опинилися «на нашій, не
своїй землі» у Шевченка) – зникла друга ознака державної
нації – власна територія. Й, нарешті, «працю нашу забрали
чужинці» (наші люди «на чужій роботі» у Шевченка). Не ста-
ло третього елементу поняття держави – вільного населення.

І як тоді, після навали татарської орди (аж до воскресіння
козацтва) заснула Україна, так бачив її сонною і Шевченко
після навалі московської орди, бо так, як і тоді, відлетів від
неї дух князівсько-дружинницького лицарства старокиївсь-
кого, так і тепер заснула, бо відлетів від України дух лицар-
ства запорізького. Над поетом, що прийшов будити мертвих
і сплячих, змором тяжів цей, здавалося, непробудний сон.



 
 
 

«Україна заснула», або «спить повита жидовою», або злий
дух країни – «приспав степи, ліси і всю Україну»… Або «а
наша воля п’яна спить»… Нарешті кров морозячий образ
майбутнього, коли її «у сні окраденую збудять».

О, наскільки геніальним прозрінням охопив Шевченко
саму суть недуги свого краю, знову нехай буде доказом, що
всі вдумливі спостерігачі, свої та чужі, давніші та нинішні, –
цей занепад у сон вважають першим, що вдаряє від України
в подібні «срамотні години» її історії. Шевченкове «вчора»,
стан України безпосередньо після упадку гетьманщини, так
описує Г. Сковорода: «Ввесь світ (Україна) спить глибоко
простягнувшись… А сторожі не тільки не пробуджують, а ще
й погладжують: «Спи, не бійся! Місце добре, чого боятися!»

Подібною бачив Україну в ту добу відомий генерал кате-
ринівської й олександрівської доби Тучков. Малим він ще
пам’ятав часи останньої, у XVIII столітті Гетьманщини, до-
би гордої на свою расу та країну старшини козацької, і не
впізнав її, коли відвідав знову за Олександра І. «Україна спа-
ла блаженним сном», – писав він у своїх спогадах.

Таку саму сонну Україну змальовує М. Гоголь в «Мирго-
роді», в «Старосвітських поміщиках», в «Мертвих душах»,
протиставляючи їй, як і Шевченко, героїчну козацьку Украї-
ну.

І хоч у цьому столітті почалося вже – не один раз страшне
для чужинців – пробудження, та все ж багато з них не мо-
жуть досі, спостерігаючи за Україною, не бачити її під гіпно-



 
 
 

зом якогось важкого сну… В новелі «З отхлані» (1947) Кос-
сак-Щуцької, народженої в Україні, в спогадах з табору Бір-
кенау, де зустрілася з українцями, писала польська авторка:
«Метою українок було заспокоїти голод. Їхні очі, як уздріли
харч, набували виразу хижого птаха; з’являлися тоді сприт,
зручність, без цього ж імпульсу були вони понурі і сонливі…
Співали кличем крізь сон цієї твердо приспаної українсь-
кої душі». Нарешті, в наші дні, чужинець Рольф Брандт, в
творі «Аус дер Україне», писав про Київ після трагічного
і страшного змагання 1917–1921 і 1941–1945: «Сплять віч-
ним сном старі українські святині. Мов примари виринають
голови ченців, які моляться… І не знати, чи вони теж уже
померли, чи лише занурилися в тиші і медитації. Ось лежать
святощі Києва, глибокий спокій, місто з своїми церковними
банями є всім іншим, тільки не містом молитви. Гранати й
бомби різного війська (в основному – московська орда. – Д.
Д.) вдерлися у ці печері св. Антонія. Не пощадили нічого.
Знаки київських святинь над містом не мають з ним нічого
спільного».

Відлетів дух предків зі старого Києва! Ніби залишилося
бездушне тіло нації, місто розчавлене цвяхованим чоботом
варвара та байдужістю нащадків, вихованих бездумним без-
божництвом «прогресивного» століття. Вихований на Свя-
тому Письмі, і цей образ приспаної України міг взяти Шев-
ченко (як і Сковорода) з цього джерела. Так промовляв до Із-
раїля Бог – читаємо в пророка Ісаї (гл. 56): «Ви, все звір’я по-



 
 
 

льове і гайове, приходьте їсти!», бо в племені цьому «сторо-
жі їхні сліпі всі й невіжі; всі вони пси німії, не можуть гавка-
ти (Шевченкове: «ніхто не гавкне»), мріють, бурмотять, дрі-
мають, люблять тільки спати… Це пастирі безглузді… ко-
жен до останнього дбає про свою лиш користь». А в приміт-
ці до цих слів, видання «Американського Біблійного това-
риства» в Нью-Йорку читаємо: «Пророк бачить духом, що
старшина жидівська, дбаючи тільки про свою повагу і розко-
ші, не прийме Христа, тож накликає римлян, щоб приходи-
ли їх землю зайняти»… Як говоритиму про це далі, – за та-
кий самий гріх жерців «современних вогнів», сліпих вождів,
що «присипляли» Україну лженаукою «століття цього» – че-
кав із жахом Шевченко страшної кари небесної, накликаючи
збаламучених земляків прокинутися, схаменутися і навер-
нутися до стародавньої своєї мудрості, що нею минувшина
росла та міцніла…

Мучив його найбільше цей летаргічний сон його країни.
«Не бачуть, не чують», «ніхто не гавкне», стали «без’язикі»
– як уві сні, коли в людей очі не бачать, вуха не чують, а язик
не промовляє. Цей стан був для нього найстрашнішим, що
може бути. (Мучило це й Мазепу, що докоряв своїм земля-
кам «оспалістю».) Найстрашніша кара для Шевченка було –
«спати, спати і спати на волі», благав «не дай Боже спати хо-
дячому»! В час, коли треба не спати, найгірше – дати себе
зморити снові, коли починають «гаснути очі», «заснула дум-
ка, серце спить», найгірше – мов уві сні «гнилою колодою ва-



 
 
 

лятись», коли приспану людину, як і приспану націю, можна
обікрасти з її найцінніших скарбів, зарізати, вбити, спалити
хату. Найгірше, коли в страшну годину вогненної кари про-
кинеться країна сліпою, глухою, зі запамороченим мозком,
з відлетілим духом.

Пророчим, духовним, «третім оком», бачив він усі града-
ції того занепаду живої нації в сонний стан, у царство ма-
терії. Перший щабель – коли вся людина стане недолюдком,
або напівлюдиною, як він називав матеріалістів, позбавле-
них розуму та відчуттів, в яких ці дві здібності духа при-
спані. Ці напівлюди в його мові – є недоумки, які хоч мають
язика, але «на всіх язиках мовчать», або «мовчки чухають
чуби», або «каліки безпері», неокрилені духовними криль-
ми, щоб неба дістати, щоб зі звичайного створіння стати лю-
диною, створеною за Божою подобою.

Наступний щабель занурення в матерію – це ті, кого він
прирівняв до звірів диких чи свійських: «Були ви лютими
звірами, а в свині перейшли». Іноді йому здається, що «лю-
ди справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню, та й
живе, купаючись собі в калюжі». І так, як у сповнених мі-
стичного значення словах Шевченка є щось більше, ніж «по-
етичні образки», так і в цьому відгадуванні в людині приро-
ди якоїсь безсловесної худоби, тварини, це не емотивна лай-
ка, бо де в кому бачив він орлів, а щось цілком інше – ща-
бель повільного обертання людини, позбавленої духу, в тва-
рину. Таку людину прирівняв вже він не до напівлюдини, а



 
 
 

до свині, до вівці («овеча натура»), до собаки («ви ж таки
люди, не собаки»!), або до вола («а хлопа, як того вола, у плуг
голодного запряжеш»). В античній Елладі цю метаморфозу
позбавленої духа Божого людини виконувала Цирцея, обер-
таючи людей, згідно з їхньою природою, в різних тварин. В
«Енеїді» Котляревський стверджував, що коли б у полон зва-
бливої Цирцеї потрапив українець, то на помах її чарівної
багетки, мабуть, став би він волом…

Ще один щабель матеріалізації такої напівлюдини-ма-
теріаліста бачить Шевченко в уподібненні її вже навіть не
до тварини, а до рослини, до одиниці ще нижчого рівня
створінь. Тут така людина живе вже майже суто рослинним
життям – мов та «капуста головата», мов «та капуста на го-
роді». Люди, які не знають, що таке «благодать» (читаємо у
«Варнаку»), ті лиш «прозябають» (животіють, вегетують) як
та «капуста на городі». Нарешті, така людина чи нація спус-
кається до найнижчого ступеня творіння – до стану мертвої
природи, неорганічної, і її в такому стані порівнює Шевчен-
ко до гнилої колоди, або до спорохнявілого дуба, що в ньому
гніздяться гадюки та гризуть його шашелі. Після анімаліза-
ції нації наступає, за висловом Р. Штайнера, «її вегеталіза-
ція», і нарешті смерть.

Повторюю, це не вибухова лайка з уст поета, це щось ін-
ше. В образі тварин представляє він натуру тих деградова-
них людей. Перше – сонна людина, напівлюдина, позбавле-
ний ласки Творця матеріаліст, потім – людина сонна, півлю-



 
 
 

дина-напіврослина, далі – віл, людина з натурою вола, що
його легко запрягти у плуг, після цього – в ярмо, а потім –
з натурою «вівці», що «без озву кориться гирлизі чабана»,
собаки на службі псарів у пана. Всі або «прозябають», мов
рослини, або падають легко жертвою голодної вовчиці. Ідеї,
які мав Шевченко, були подібними до ідей Гермеса Трис-
мегіта. Як навчав останній, «коли вмирає людина без будь-
якої скверни, то іде в небесне царство; коли відвертається
від добра, для якого створена, не живе ні в небі, ні в тілі
людському, а животітиме в тваринах нерозумних».

Ось цей стан, стан, до якого довели Україну чуже ярмо та
свої Кочубеї, стан «осліплих і оглухлих»; стан, в якому йому
хотілося «на громаду наплювати»; стан, який його майже до
розпачу доводив; за якого на своїй розкішній землі почував-
ся, як у пустелі, цей стан України і вивів його на «розпуття
велелюдні» зі своїм громовим словом, яке «термосило, кар-
тало, напоминало род глухонімий» мовою старих пророків,
кличучи схаменутися, стати людьми, відновити, воскреси-
ти в собі старий козацький дух, порвати ганебні пута неволі,
стати вільними, вражою злою кров’ю окропивши свою во-
лю. Іншими словами – бачив ясно, що шлях відновлення,
воскресіння іде через неминуче зіткнення зі силами зла, до
неминучого Армагеддону, до якого треба готуватися, коли
Україна не має «погибнути». Бо інакше від неї «не стане й
знаку на землі»…

Але звідки в нього з’явилася віра, звідки народилася на-



 
 
 

дія, ба – певність, що минеться ця «срамотня година» і що
слава давнини знову оживе серед мечів? Звідки, коли бачив
навколо сон, подібний смерті? Цю надію, цю певність дава-
ли йому і дар прозріння майбутнього, і його, можна сказати,
гераклітівська, і в суті речі, таки християнська життєва фі-
лософія.

І ще – нічим і ніким непохитна його віра в велетенську,
творчу силу його натхненного згори Слова.



 
 
 

 
IV. Іскра в попелі

 
А в попелі тліє вогню іскра великого.

Т. Шевченко

Видиме – тимчасове, незриме – вічне.
(II Коринтян, 4)

Філософія життя у Шевченка… Що ж це була за філо-
софія в нього, як його намагаються представити «народни-
ки», – «геніального мужика з мужицькими інтересами в ос-
нові всієї його поезії», тобто світогляду? Як я вже зазначив,
таким він не був, бо ще до брата Варфоломія писав Шев-
ченко: «Хоч і в неволі і в роботі він зріс», але «в просто-
му сільському ділі він нічого не тямив». Не плугом, а мечем
слова хотів він орати не поле, а людське серце, розпанахати
його та наповнити живою козацькою, не мужицькою кров’ю.

Життєва філософія Шевченка – це була філософія Герак-
літа Ефеського і та, яку знайшов у старій, в основному релі-
гійній нашій літературі. Він хотів, щоб із його слова виросли
«мечі обоюдні», і чи не казав св. Павло, що «слово Божіє» –
це меч духовний? «Все йде, все минає і краю немає» – вчив
він, вічний, безнастанний кругообіг життя в світі, Геракліто-
ве – «панта рей, панта хей». Немає постійної стагнації, бо
стагнація – смерть. Двигуном життя, рушійною його дина-
мічною силою не є матерія, вічно мінлива в своїх проявах



 
 
 

і формах, а незримий духовний чинник, вічний без краю.
Цей чинник, ця енергія творить все і в макрокосмосі, і в мік-
рокосмосі, і без неї не робиться на землі нічого: «і талан, і
безталання – все від Бога». Велике фізично, матеріально зав-
тра може обернутися в попіл, в ніщо, а з попелу може блис-
нути іскра величезного вогню. Так, як в тому самому натх-
ненні писала О. Теліга: «Залізну силу, що не має меж, ди-
хання Бога в сльози перетопить, і скрутить бич безжалісних
пожеж з маленьких іскор, схованих у попіл»… Ця філосо-
фія народжувала в душі її визнавців віру в диво, незнану ма-
теріалістам, що розуміли лише фізичні закони, відкриті на-
уковцями в одному, і заперечуванні – в наступному столітті.

Цю віру у всесилу «дихання Божого» і в невмирущого
генія своєї нації мав Шевченко.

Ця віра охороняла його, як і ця філософія, від розпачу,
зневіри, в які впадає матеріаліст, дивлячись, як «добре уми-
рає, злеє оживає», беручи часом падіння вниз перед новим
злетом, за падіння в провалля, не бачачи за мінливими яви-
щами незмінної, незримої сили, що народжує їх. Ця філосо-
фія рятувала його від заламування, коли людина падає ниць
перед ідолом, що завтра вже має розсипатися в порох.

Бачив вічну плинність життя у світі, два його спонукан-
ня: життя і смерть, бдіння і сон, цвітіння і в’янення, день і
ніч, світло і пітьма, весна і зима, енергія потенційна і кіне-
тична, активне і пасивне, гора і низ, злет і падіння, розвиток
і зникання, напруга і релаксація, наладування і розладуван-



 
 
 

ня, молодість і старість, сила і слабість, доля і недоля, мир і
війна, небо і земля, рух і нерухомість, дух і тіло тощо. Те, що
було нині завтрашнім, ставало завтра сьогоднішнім, а після-
завтра – вчорашнім. Вічна боротьба протилежностей, навіть
у миті їхнього співіснування, або вічні переходи з одного в
інше, в своє заперечення. Життя – це безнастанна боротьба
протилежностей.

Спочатку цей калейдоскоп викликав у нього здивування
і смуток. Коли на самоті поет виморожував в своїй «хаті»,
в своїй душі, марево своєї буйної, знадливої та прекрасної
України, її природи, історії, блискучого минулого та пону-
рого сучасного, перед його уявою поставали блискучі, мін-
ливі образи: синє море грає, вітер повіває, степ чорніє, висо-
кі могили, що з них духи великих предків встають, бунчуки,
пороги стогнуть, похід на поганів, річки плинуть червоною
гадюкою, Хортиця, гопак, метелиця, любов і помста, вогонь
пожеж, лицарство благає Пресвяту Діву про допомогу, ко-
зацтво гуляє, байрак гомонить, тополі шумлять, тихесенько
в гаю дівчина співає… Візьмімо це все разом, що це є, як не
могутній, сповнений шалу й урочистої чи трагічної краси та
посвяти елян, порив життя, бурхливий розлив життєвих сил,
закладених і в природі України, і в героїці лицарській, і в
дівочому співі кохання?… І поет захоплений тим невгамов-
ним ритмом велетенської життєвої сили, та «зараз же тис-
нуться думки прокляті», що «серце розривають»: чому глу-
зує часом із цього буйного ритму життя незбагненна, химер-



 
 
 

на та всевладна Доля? Чому, коли пишним квітом розів’єть-
ся цей елян, мов косою підітне його? І навпаки, коли часом
здається, що цей порив розтоптаний, спалений дощенту, ли-
ше згарища залишились, якраз тоді з однієї забутої іскри
знову вибухне з попелища вогонь добрий, знову «усміхнеть-
ся Доля»? Чи є в тих упадках і злетах якийсь закон? Де їхня
причина? Що це за свавільні примхи Долі, яка всюди «при-
чаїлась, як звір в темнім гаю», закрадаючись, щоб кинутися
до горла своїй безжурній здобичі? Чому ця доля, мов зрад-
ливі хвилі морські, бавиться людиною і нацією, жене їх, мов
човен той «без весельця, куди вітер віє… Погралися морсь-
кі хвилі та й скипок не стало». Ця драма вбачається йому
всюди.

Ось женці вертаються з поля… Прекрасний, зворушливий
образ! А підійдіть до цього образу ближче, придивіться до
нього уважніше і побачите на його ясно-рожевому тлі такі
плями, що мимоволі відвернетеся… Бо в цьому образі він
бачив вже його страшну протилежність, в радісному – тра-
гічне… Подивиться на село – «рай та й годі», а «серце гляну-
ти не хоче». Бо в цьому уявному раю бачить пекло… І нав-
паки – страхітливі образи війни – ґвалт, гармати, річки, по-
вні крові, а «згадаєш, серце усміхнеться» і стає «жаль, що
це лихо минуло». Побачить він щось, почує й ось «на якімсь
звичайнім простім слові, збудує найбільш драматичну фан-
тазію» – образ неминучої драми, що скрадається незримо
та нечутно… Ось хтось «блукає за морями, світ перехожає,



 
 
 

долі шукає»… Енергія, що мала б осягти своє? Але долі «не
має». Або «а той рветься з усієї сили за долею, от-от догнав,
і – бебех в могилу»… В мить, здавалося б, тріумфу раптом
обертається позірна сила в ніщо. І навпаки: у того сірома-
хи «ні хати, ні поля, тільки торба за плечима, а із торби –
виглядає доля»… Де для фізичного ока та плотського ро-
зуму є ніщо, там є все! Ось душа з «Великого льоху», «як
квіточка (як була в тілі), всі на неї задивлялись і рушники
ткались та лихо зустрілось»… Або промовляє до Долі він:
«З нас будуть люди, ти сказала, а ти збрехала»… Ось «алмаз
той чистий, дорогий, святую душу» втоптали в багно… Або
символічна формула тих явищ: «Барвінок цвів та зеленів,
та недосвіток, перед світом, в сад урвався… потрощив всі
квіти, побив, поморозив»… Ось двоє «хотіли жити, люби-
ти, – не довелось»… А та хотіла «Божою красою людей ве-
селити… Так же ні!» – краса «мов ряст весняний, уночі за-
в’яла»… Або «мені так приязно молилось, і сонце гріло не
пекло, – та недовго сонце гріло, не довго молилось, запекло і
рай запалило»… А інші «і пива наварили, не довелось тільки
пити»… Думала «чумаченька свого зустрічати, та не довело-
ся, яму вирили в дорозі»… «Сина оженити вдова збиралась,
аж гульк – указ лоби голити»; не до шлюбу, у солдати пішов
неборак… Зрадливого «Івана сестри отруїли… І байдуже?
Ні, не дуже!» – самі отруїлись тим зіллям поганим… І зно-
ву: «Малась воля, малась сила». Чого б лише не далося зро-
бити? Та ж ні! «Довелось людей і долю проклинать»… І ще:



 
 
 

«Думав доля усміхнеться, (але) спіткалося горе», а «веселая
дівчина – в черницях косу розплітає»… Інший «думав жити
та Бога хвалити, а довелось на чужині марні сльози лити».
Він сам поміж людей «шукає Бога, а знаходить таке, що цур
йому й казать»… Комусь усе йшло добре «та лихо спіткало»,
або «талану Господь не дав», а «може, дав, та хтось украв».

Таких «аж гульк!», «та», «так же ні!», «а», які кардиналь-
но перевертають догори дриґом один стан у другий, – щастя
в горе, радість у печаль, долю в недолю, або навпаки, знай-
демо у Шевченка багато.

Дивиться на дівчину і вже бачить: «Дні летять, несуть все
добре за собою… ти вже мати… голоднеє дитя… і в’янеш
ти». Або «я не нездужаю, а щось такеє бачить око і серце
жде», бачить оком душі майбутню біду… От «хлопчик на
селі» – жодна видима тінь не падає на його життя, та поетові
вже привиджується майбутнє: «Марно пролетять його най-
кращії літа… піде у найми»… Якась дівчина вражає його «і
станом гнучким, і красою» та щось пророче йому вже зази-
рає в очі: бачить, як насувається лихо… Мар’яна… ніяких
видимих ознак того лиха, та «сама не знає, чого плаче, сер-
це чує, та не вміє розказати що віщує»… Щасливі молоді,
а дивишся – вже в тому щасті «ворушиться лихо», у тому
раю «сховалося в серці лихо, мов звір у темнім гаю»… Або
«кралось лихо та в самім серці уляглось»… Щаслива молода
мати, дитина, але він і «дивується диву», і «печаль охватить
душу», бо бачить, як із того «чада» виростає «сатана безро-



 
 
 

га»…
І не тільки в приватному житті людей, а й у житті націо-

нальному, коли бачить годину занепаду або підйому націй.
І тут не спиняється його душевне око на цьому моменті, за-
вжди «щось пророче йому вже зазирає в очі», і тоді блискав-
кою майне перед його духовним зором – майбутнє, ще незри-
ме, але яким уже вагітне є теперішнє. Думаючи про трагіч-
ні години нашої історії, міркував він: «Все йде, все минає…
Одне зацвіло, а друге зав’яло» і питає у себе: «Куди ж воно
ділось і звідкіля взялось?» Інакше кажучи, яка незрима сила
робить те, що з нею одне цвіте, а без неї в’яне інше? Це бу-
ли його «думи прокляті», що гнали сон із його очей, особли-
во коли думав про свою Україну. Чигирин… Колишня сла-
ва, панування, столиця Гетьманщини, а що від того зали-
шилося? «Убогі руїни», а давня слава, «як пилина лине»…
Титанічне змагання за волю козацтва… Скільки-то тисяч –
для тої слави і волі «засівало трупом поле»! А що вродило?
«Рута, волі нашої отрута»… Стільки шляхетних героїчних
зусиль, а наслідок – «над козаками хусточки», а над Украї-
ною «поганці панують»… Гайдамаки «посіяли в Україні жи-
то, та не вони його жали», «правда не виросла, кривда пови-
ває»… І знову «упоєні перемогою» поснули «ляхи і в голо-
ви не клали, що завтра вже їм не вставать»… Демократич-
ні «сичі» вирішили «бідне птаство заступить, орлине цар-
ство затопить, орла повісить на тичині й республіку зробить.
І все б (в людському обрахунку) здавалося? А, ні!» – хтось



 
 
 

сільце поставив, в яке й злапалися немудрі «сичі»… Знову
«на тій Україні, що з Богданом Польщу завалила», якась по-
гань – «байстрюки Єкатерини сараною сіли»… Без ліку «ко-
тились голови козачі за віру Христову», а чи покращали лю-
ди? Ба, ще гіршими стали… Ось славне Запоріжжя, а що на
ньому виросло? Картопелька, яку «на Січі мудрий німець са-
дить»… «Хвалитеся, що Польщу повалили»? Правда ваша,
але «Польща впала і вас задавила»…

Буває й зовсім навпаки – з нібито остаточного лиха по-
стає перемога! Ось, наприклад, знищили противників, «за-
палили хату». Все зробили ніби (в плані фізичному), чи не
так? «Ростривайте, он над головою старий Жижка з Табо-
рова махнув булавою!»… Знову в розцвіті імперії «казився
мерзенний Рим в паскудних оргіях», в дурмані слави розко-
шував, і в голову не клав, що «новий день із тьми неволі,
на Колізей, на Капітолій, уже світив, уже сіяв». Новий день,
який стане ніччю для поганського Риму. Або «у термах ор-
гія, веселий пир»… «аж гульк! – іде Апостол, і по його сло-
ву стихла оргія, а вірні Кіпріди і Пріапа пішли за ним у ка-
такомби», звідки прийшла смерть старим богам. І знову фа-
рисеї й уся мерзенна Юдея заворушилася, заревла, «неначе
гадина в болоті та Сина Божія во плоті на тій Голгофі роз-
п’яла… і спали, упившись кровію кати»… Все б, здавалося?
Ні! Бо ось «із гроба Слово встало!» Чужинці Україну руй-
нували, мордували, а тим часом гайдамаки ножі освятили…
Або заздрісні сусіди вирішили: «Уб’єм брата, спалім хату!»



 
 
 

його, «сказали і сталось». Все б, здається? Ні, не все. Доля
має свою логіку: «на кару сироти остались, в сльозах росли
та й виростали, замучені руки розкувались, і – кров за кров,
і муки за муки!»… Часом в історичній суперечці також із
димом пустять міста і села у сусіди, «погріються та й поля-
жуть спати… А в попелі тліла іскра вогню великого, підпа-
лу жде, як той месник злого часу дожидає». Дожидає, коли
сповняться «сроки»…

І ще «в раю дрімає Візантія… дріма в гаремі ледачий сул-
тан», і враз «скутар мов пекло те палає, через базари кров
тече, козацтво сміливе літає… вогонь запеклих не пече, руй-
нують мури»… Прометея довбає орел хижий, серце розди-
рає, та «не вип’є живої крові» (або деінде «та Божого Слова
не спалили»), розіп’ятий на скелі (чи на «древі») – оживає…
Згасили займанці вогонь повстань, але несподівано для них
прийде час і «повіє новий вогонь з Холодного Яру»… Ніби
леви, панують злі володарі над світом, але надходить «срок»,
пора і «плач великий во місто львичищого рика» почують
люди… Потужна, незмірна поганська сила, але в призначену
годину «стратеги Божії воспрянуть, і тисячі, і тьми поганих
перед святими побіжать»… Не один раз свавільний будівни-
чий відкине якийсь камінь, та згодом він «стане во главу уг-
ла».

Угору, вниз! Вічний кругообіг життя! Він це бачив, спо-
стерігав цей закон життя і спочатку це іноді будило в ньо-
му настрій, близький до несмаку та розпачу. Коли бачив, як



 
 
 

«добре умирає, злеє оживає», йому здавалося, що він не пла-
че, не співає, а «виє совою». Особливо, коли медитував над
історією України. Тоді проклинав долю чи свою славу, «пе-
рекупку п’яну», яка будь-кому віддавала свої ласки – і Со-
кратові, і Неронові, і лютому Іродові, і Миколі-цареві; і див-
но і нудно, що «котяться голови буйнії в Україні за те ди-
во» – ту Долю, що її звав задрипаною шинкаркою, перекуп-
кою п’яною. А тоді питав себе, «для кого я пишу, для чо-
го»? Чи його Україна «варта вогня святого», що палахкотів
у його гарячому серці? Чи йому молитися, чи журитися, чи
тім’я розбити? Але глибше розуміння одвічного закону жит-
тя Всесвіту, людей і народів дало йому запанувати над тими
настроями і дійти до іншої настанови, яку я назвав трагіч-
ним оптимізмом.

Злети і падіння мусять бути! – він і ніхто інший розумів,
що таке «Божі межі» (слова О. Теліги), що означають «сро-
ки», покладені згори всім і кожному на цій землі (і не тільки
на землі), і тваринам, і людині, й їхнім спільнотам. Він ча-
сто роздумував над загадкою Сатурна, бога часу, який «усе
гладесенько стирає», коли надходить пора. Знав також, що
таке «карма» чи доля, карма окремої одиниці, класу, касти,
нації, доби, від якої навіть невинний не втече, бо «при су-
хім і мокре буде горіти», як писали автори нашої давнини.
Знав, звертаючись до сучасників, що кров дітей ваших пол-
лється за гріхи батьків, що за злочини левів не один раз по-
кутують «львичища», хоч «корінь їх уже гнилий». Не один



 
 
 

раз карається одне покоління за гріхи попередніх поколінь,
і збайдужіла нація – за гріхи невдалого проводу, коли ті, хто
мали б її вести, – «не в батька діти». Знав, отже, що лихо, яке
приходило, різним бувало: одне – «тільки заклюнулось», ін-
ше – «вчорашнє, знов заворушилось», а ще інше знову «дав-
нє якесь лихо прокинулось в хаті» – лихо як кара Божа за
гріхи дітей, батьків або дідів. Так каралися внуки за трагіч-
ні помилки дідів, за Богдана – «недомудра»… Не один раз
батьки «навіки прокленуться своїми синами», на яких спаде
кара за гріхи попереднього покоління. За ті гріхи «настане
суд» над нащадками, і кров проллється синів, і батьки ледачі
«навіки прокленуться своїми синами».

А часто каралася Україна за власні гріхи цього поколін-
ня – «вольнії і невольнії». Тоді це три душі з «Великого льо-
ху», чи Ярема, який «не знав, що виросли крила» його. Їм
Бог дав талан «та хтось украв» (як диявол украв у притчі
про «Сіяча»)… Боягузливі «овечі натури» також отримали
«талан», його зерно, та впало воно «на марне поле» (як на
камінь у притчі), бо його корінь був гнилий (не мало корін-
ня в притчі), тож як почали їх гнути («Юродивий», або «го-
ненія» в притчі), не витримали, вміли лиш хилитися, мовча-
ти та мовчки чухати чуби, або давати себе «випарити в мос-
ковській бані» (лірники з «Великого льоху»). Є це нарешті
підлі перевертні, без честі, душа яких, куди зерно того та-
лану впало, була полем, що терням поросло (тернисте поле
в притчі), і тоді вони дали себе спокусити «шматом гнилої



 
 
 

ковбаси», «чинами», «золотою оздобою» лакея (грішми чи
приємностями життя в притчі)…

Чи то, отже, коли впаде на націю кара за гріхи попередніх
поколінь, чи за власні, цього покоління, особливо за гріхи
проводу, чи коли сонце почне палити «осквернену землю»
України, посилаючи її на заслужений шлях терпінь і мук, по-
ет у кожному шляху одиниці чи нації бачив не лише доступ-
ний обмеженому людському розумові відтинок, а весь, ці-
лий, в усіх його поворотах шлях. А тоді знаходив силу «не
смутитися» («журбою не накличеш собі долі») ні злетом вго-
ру злої сили, бо відчував її подальший занепад, ні заламан-
ням доброї, бо бачив її неминучий і хуткий злет… Бо «Бог
люті зла не діє без вини нікому. Треба лише тим не зража-
тися. Тоді в жахливому дозрівав він величне та шляхетне,
новонароджену силу духа, яка в крові, в муках народження
прориває собі шлях у матеріальний світ. Тоді, як у тієї єван-
гельської матері, що в муках приведе нову людину в світ, пе-
чаль обернеться в радість».

Душа людська була для нього полем смертельного змаган-
ня двох її стрижнів, гармонію яких обдарована свобідною
волею людина може, але не сміє порушити, хоч є між ними
антагонізм (як, наприклад, в луці чи в лірі). Ці стрижні –
це боротьба і спокій, напруга і релаксація, динаміка і охля-
лість, комплекс «любові горньої» – і плотської, земної, Марії
і Марти, Павла і Савла, Петра, який зрікався Христа, і Петра,
який дав себе за нього замучити, Хоми невіруючого і Хоми



 
 
 

віруючого, Яреми, що гнувся перед будь-яким «поганцем»,
і Галайди, що став месником за потоптану Правду. Шевчен-
ко знав, що значною мірою від самої людини залежить, чи
якийсь із тих двох стрижнів візьме гору в людській душі, чи
виросте в душі «кукіль чи пшениця», людина «по образу»
Творця, чи «сатана безрога», а з народу – велика нація, чи
«сміття з помела» захланного займанця. Віра в цю, дану лю-
дині, силу вільного вибору між першим і другим стала під-
валиною Шевченкового трагічного оптимізму.

Знав він, що від нас самих залежить це нове народження,
оновлення через контакт із Вищою силою. З неймовірної ка-
тастрофи, крізь вогонь пекельний, може вийти нація, веде-
на тими «запеклими», яких вогонь пекельний «не пече», які
вміють схаменутися та знайти контакт з тією Силою над на-
ми, що запалила в нас «іскру свого вогню великого» (інакше
в нього є корінь, цілюща вода, крила духовні, Боже слово),
що дає силу вийти із занепаду і зсунути зі свого шляху не
знати яку, позірно велику гору, запанувати над обставинами;
без того вогню нидіє сила левина, без неї розпадається будь-
яка нежива форма фізичного світу, а будь-які царства, всі
еліти, відкидаються, «як непотрібна майстрові глина». А з
таким вогнем у душі відживає і людина, і нація.

Це був його оптимізм. З ним, як на твердій скелі, почу-
вається він впевнено. І в житті особистому, і в національно-
му перемагає зневіру та розпач. Дівчатам радить дивитися
на місяць і на зорі, «поки вас гріє, а зорі спати не дають».



 
 
 

Поки є щось, що «надією серце гріє», радійте з того, «поки
росте з того зерна або кукіль, або пшениця, бо ми не знаєм,
що твориться у Нього там». Вибирайте, в чому є правда і си-
ла! «Оженись на вольній волі, козацькій долі, яка буде, така
й буде, чи гола то й гола». «Лише тримайся, – вчив він, – од-
ного заповіту: нікому не продамся, в найми не наймуся». За
своєю вірою «в пекло за нею пошкандибає». Морю житейсь-
кому кидає виклик: «винеси на волю», на той бік, «або вто-
пи, принаймні, коли така доля», аби не скніти на березі, не
«колодою гнилою валятися», бо «на те й лихо, щоб із ним би-
тись». «Хоч доведеться розп’ястись», а він таки буде гриміти,
своїм словом будити мертвих. Зараз панування темної сили?
Нехай! Нехай та сила «усіх нас розпинає, нехай пророків по-
биває». Нехай «земля стогне, рветься», від щастя змагати-
ся проти злої долі «серце усміхнеться»… Тому просить Все-
вишнього, «коли доброї жаль Боже (долі), то дай злої, злої».
Аби не «колодою гнилою» в цьому світі валятися… Люди-
на може помилятися, бо «ми не знаєм, що робиться в Нього
там, а Він хоч зна, та нам не скаже». Бо хоч у нас, у душі,
горить іскра вогню великого, але «підпалу жде, як той мес-
ник часу дожидає»… Мусимо завжди бути готовими, коли
прийдуть «сроки», прийде призначений «там», на горі, час і
доростуть месники; «не охляваючи, не занедбуючи» напов-
нити олією лампу своєї душі. Коли ж нам, цьому поколінню,
судилося торувати лише шлях наступному, переможному, то
нехай наша доля буде бодай «злою», нехай «розпинатися»



 
 
 

будемо за нашу правду, але розчати шлях правді й карати
зло, що стало їй на заваді.

Ось сенс його молитви до Бога: «Дай жити, серцем жи-
ти і людей любити, а коли ні – то проклинать і світ запали-
ти»! Світ, що «у злі лежить». З людиною, з народом доля
пограється, як із тим човном море, холодні хвилі «поки схо-
чуть, поки стане в сердешного сили». Саме в цьому була суть
його науки! Ніколи не дати заламатися тій силі духовній, не
дати згаснути «іскрі в попелі», роздмухати її, тримати напо-
готові готовою прийняти наказ Вищої сили. Все, що хоче,
може чинити Доля в плані матеріальному, руйнувати держа-
ви, розпинати народи, та поки в них, як у попелі, залишився
вогонь творчий, формуючий дух, креативна думка в серцях
тих, хто стоять на чолі нації, – ніщо не пропало. І навпаки,
не допоможуть жодні прихильні посмішки долі, де цей дух
погас. Видиме повстає з невидимого. Не проґавити приходу
приязної «доброї» долі, з такою вірою торкнутися її мантії,
як євангельська жінка мантії Христа, щоб наповнитися тією
містичною невидимою Силою, що вийшла з нього, яка єдина
дає перемогу сильним, сильно віруючи… Вона може наказа-
ти піднятися навіть мертвим.

Але чому думав він, що ті мертві встануть у його Україні?
Він дає нам свою містичну відповідь і на це запитання.



 
 
 

 
V. Вогонь із Холодного Яру

 
Заворушилася пустиня,
Мов із тісної домовини.
На той останній, страшний суд
Мерці за правдою встають.

Т. Шевченко

Подібно до останнього пророка був автор «Кобзаря» «го-
лосом вопіющого в пустині», в пустелі мертвих душ. Та він,
як і той, заповідав час «жнив», час воскресіння мертвих і
спалення соломи непотрібної вогнем невгасимим. Належав
він до тих, які «не відводять очей від того, що триває віч-
но». Як Тома Кемпійський, знав і він, що «коли ви, в усіх
явищах, не спиняєтеся на сповиднім і не ймете віри свідчен-
ню плотських очей про те, що бачите або чуєте; коли запи-
таєтесь ради у Всевишнього («його запитати, чи довго катам
панувати» у Шевченка), то іноді отримаєте божественну від-
повідь і повернетеся навчені про багато речей теперішнього і
прийдешнього».444 Цей дар мав Шевченко. Ось чому перед-
чував, що наблизиться час, коли встануть за правдою мерці.

Насамперед, як ніхто, він відчував історію своєї України,
яка з могил, гір і рік промовляла до нього нечутною іншим
мовою. Знав, отже, що відчували якусь незламну силу в ли-
царстві України всі займанці, всі злі сили, коли, як ворона

444 L’Imitation de Jesus Christ, par Thomas a Kempis. – Кн. III. – Розд. 38.



 
 
 

з «Великого льоху», скаженіли зі злості, що після кожного
винищення козацтва воно воскресало, «вставало прокляту-
ще». Тому не прибивала його тимчасова оспалість його зем-
лі. Ще Іван Вишенський картав земляків своїм гострим сло-
вом: «Земля, по якій ходите ногами вашими, на вас перед
Господом Богом плаче, стогне, вопіє, просячи Сотворителя,
який да пошлеть серп смертний, який би вас вигубити мав».
Бо омерзилися люди, «упав дух… Де нині віра, де надія, де
любов? Де правда і справедливість? Де євангельські запо-
віді? Все струп, все гнильство, все неправда, все лукавство,
все хитрість, все підкупство, все пара, все дим, все суєта, все
привидіння!» – якась мара, щось нереальне.445 А помер Ви-
шенський за тридцять літ до Хмельниччини! Отже, за життя
ще того пророка, що бичував сучасну йому Україну, дозрі-
вали вже в ній незримі підземні сили духовні в сам перед-
день Хмельниччини! Якісь нові духом люди «росли і виро-
стали, і кров за кров, і муки за муки»… І як міг не бачи-
ти цього Шевченко, що пильно студіював із книжок і з уст
дідів нашу історію? Як міг не знати цієї дивної чужинцям
ознаки «проклятущого» козацтва? Бо і словник, і символіка,
й образи Вишенського такі подібні до таких же Шевченко-
вих! «Гнильство» – і «в калюжі серце прогноїло» Шевчен-
ка… «Лжа» – а у Шевченка слово жерців «современних во-
гнів» було «брехнею підбите». «Лукавство» – а у Шевчен-
ка про «лукавих» вождів, які присплять Україну… Неми-

445 Вишенський І. Твори. – Київ: Держ. вид. худ. літератури, 1959.



 
 
 

нучість зіслання на грішників «серпа смертного»? А скільки
ж у Шевченка подібних образів неминучого «судилища»!..
Що ж дивного, що хоч він і бачив «сон» сучасної йому Украї-
ни, та вірив у воскресіння козацтва?

Подібне в «Милости Божій», в змалюванні доби до 1648
року, лемент подібний до картань Вишенського: наступив
«слави нашої упадок послідній… Докозакувалися ми… Чо-
го нам не ділають ляхи з жидами! Честь і славу нашу в ні-
що обертають, козацтво погубить помишляють»… І чи не
така сама мова у Шевченка про нехтування «козацької сла-
ви» онуками, про гибель козацтва, винищення останніх про
нього спогадів, коли «москалі рознесли вали в Полтаві, ро-
зруйнували і Січ, і Спаса… Захрясли жидом хвастівські го-
ри»? Коли бачив, що таке вже було перед кожним зривом в
Україні козацькій, як же міг він зневірюватися в можливості
нового?

Знав він, що було подібне і після упадку князівської
України… В одній маловідомій легенді про народження Січі
Запорізької, розповідається, як ченці з Лаври Київської по-
вернулися «странниками, пілігримами з Святої Землі» і ли-
ста привезли від короля Болдуїна «до княжат руських і
рицарства», які відзначалися «хоробрістю і достатками», і
«кріпостю духовою, лише що князям руським великий брак
хоті бранної» був. Тож згадував їх Болдуїн, що це є «наказ
самого Господа», щоб зібралися «стати на поганих». І «збен-
тежило княжу (Байди, князя Вишневецького) голову то моц-



 
 
 

но»… І це був початок закладання ним Січі… Таке саме яви-
ще «з позірної оспалости – початок блискучого злету».

Крім цієї нашої історії, промовляли до Шевченка й укрі-
плювали в його вірі в пробудження зі сну України, пильно
спостережені ним факти більше містичної природи. Знаве-
ць Біблії, він знав, що часом «найвищий щабель», на який
видряпується якась сила, буває її «початком до занепаду».
Незрима рука провидіння, яка накреслила переляканому ца-
реві Балтазарові страшне «мане-текел-фарес» на стіні, запо-
відаючи його швидкий кінець, з’явилася в день його найбіль-
шого тріумфу і впевненості в собі. «Господь почислив його
царства дні та закінчив його якраз у той час, коли він думав,
що є на височині свого блиску і потуги, коли мріяв, що сто-
ятиме його царство вічно». Цей таємний закон підйому та
занепаду деяких потуг знав добре Шевченко, бо про це є ба-
гато в образах його поезії, вже цитованих вище, знав закони
«Божих меж» і «сроків». Коли спали «упившись кров’ю ка-
ти», Христос «возстав із гроба». Їхній позірний тріумф був
початком загибелі Єрусалиму, хутко потім зруйнованого ар-
мією Тита. Вогонь із Холодного Яру гайдамацького повіє то-
ді, коли впевнені в собі переможці вже й стежку до нього за-
топтали… Думаючи про Москву, Шевченко згадував, як ги-
нуло несподівано не одне царство пихи та зла, як його мес-
ники, «мов тую Вавилонську дщерь окаянну», в радости за-
стануть» і «розіб’ють її дітей о холодний камінь»; як «Божий
раптовий суд» спаде на неї серед шляху, здавалося б, до най-



 
 
 

вищого тріумфу. Але в чому бачив він, що «злий час» для ім-
перії московського деспота наближається? Що вона вже ви-
ходить на свій найвищий щабель, за яким іде початок до за-
непаду? І друге: чому здавалося йому, що в Україні настає
доба, подібна до тих, що були прологом до доби Байди, кня-
зя Вишневецького, чи Хмельниччини? І одне, й друге бачив
він. Більше того! В морок свого сучасного, і ще густіший мо-
рок майбутнього, а нашого сучасного, кинув він сліпуче світ-
ло своєї пророчої уяви, що для тих, хто мали очі, щоб бачи-
ти, відкрило обидва, міцно з собою пов’язані, шляхи – заги-
белі нового Вавилону та воскресіння козацької нації.

Бачив він насамперед, що потуга московського Вавило-
ну досягти має свого зеніту. В «Неофітах» малює він час
«грядущих тиранів», що володітимуть Україною, бо ніби по-
милково називає там Скитію Сибіром… Малює, під псев-
до-Нерона, прийдешнього тирана, якого поставлять на місце
скасованого Бога, іменуючи його самим Юпітером, що панує
над «незрячими рабами» з душею жорстокою та холодною,
як камінь. Бачить у тій Скитії тирана майбутнього і катуван-
ня за віру Христа… Бачить у ній, що панує над нами, як но-
вий «грядущий деспот» до найвищих меж розширює свою
владу, точнісінько як у наші дні, до меж, де ще не сягала
рука сучасного Шевченкові деспота – і то назовні й усере-
дині свого потворного царства. Зараз це вже не мрії тільки
про Царгород чи Варшаву, ні, «грядущий тиран» хоче весь
світ загарбати. І чи не є цей образ останніх меж теперішньо-



 
 
 

го московського Вавилону, що так його наближає до «найви-
щого шпилю і початку спаду»? Чи не є це баченням наших
часів? Чи не є це відгадування найзухваліших мрій займан-
ця, посміти сказати, що «України далекої вже немає», що її
«Москва випалила й Дніпро спустила в синє море, розкопа-
ла високі могили, нашу славу»? Чи не є це бачення остаточ-
ної межі божевільної деспотії, що на наших очах змінилася
з чорного в червоний царат, якому «очі коле», що є ще щось
у когось не нами дане, хоч би це щось була марною саклею?
Який доти не може вгамуватися, доки нам «чурек же наш
(ваш же хліб) та так не кине, як тій собаці»? Чи це не ба-
чення червоного царату? Або ще краще – бачачи, при по-
верненні із заслання біля Симбірська, гору «царьов курган»,
на яку лазив колись Петро, Шевченко показує «грядущого
тирана, який з цього кургану глянувши в діл неситим оком,
коли він вояк, то поміркує, скільки за одним разом можна
перебити звідти вірнопідданих, а коли він, крий Боже, агро-
ном, так ще гірше, найпаче коли «повелеть соізволіт» зроби-
ти її (неплідну землю) родючою… От тоді й заходяться по-
том і кров’ю християн гноїти родючі солончаки». 446 Чи це не
бачення останніх хрущовських можливостей в еволюції цієї
деспотії аж до «царя-агронома» з його цілинними землями?
Воїн і агроном – це ж атрибут тоталітарного червоного цара-
ту. Чи не бачення того царату в «Великому льосі», де повто-
рюється мотив зі «Сну», що «цар хоче весь світ полонити»,

446 Шевченко Т. Новели.



 
 
 

та що в тому майбутньому, про яке розповідає ця Шевченко-
ва містерія, «грядущий тиран» дбатиме про те, щоб «люди не
крали води з річки та щоб нишком піску не орали»? Він ба-
чить і найвищий щабель божевільного балтазарського ком-
плексу «грядущих тиранів» у Москві: вже в часи Шевченка
москалі робили в Україні таке, що «і ляхи б злякались, оні-
міли з переляку», або таке, що «аж пекло злякалось… Ма-
ти Божа заридала. От тоді то було свято!»… для диявола, як
хвалиться одна з його відьом, ворона з «Великого льоху». Бо
ці образи наближають нас справді до найвищого шпилю, на
який видряпується перед своїм «срамотним загином» будь-
який тиран, який відверто укладає пакт із дияволом і навіть
царя пекла лякає своїми «досягненнями».

Коли «в хаті нічого вже взяти» буде, тоді, бачить Шев-
ченко, прийде пакт московського деспота з дияволом і похід
проти іншого, спіритичного світу, передусім в Україні: вже
захоче він не «світ цілий полонити», а лише світ видимий,
а «світ Божий в пута закувати», «скувати душу живу». Це
відома програма вже царату червоного, яка привиджується
віщому окові поета. Ба більше! В цьому остаточному замаху
«грядущих тиранів» у Кремлі заволодіти не лише тілом, але
й душею людини, обездушити її в союзі з дияволом, перед-
чував він мовчазний пакт обох тиранів – вмираючого чорно-
го і червоного, що народжувався ще за життя поета, що виріс
із так званої ліберальної та «свободолюбної Росії». Не міг не
знати Шевченко, що божище тогочасної ліберальної Росії,



 
 
 

В. Бєлінський, накинувся на його поезію з такою злобою, як
слуги царату. Що цей «ліберал» і «гуманний» проповідник
публічно солідаризувався з репресіями царату проти автора
«Сну». Це був визнаний знак засадничої ідентичності духов-
ної йому сучасних і «грядущих тиранів» з табору «свободо-
любної» Росії. Тому відстежувалося в творчості Шевченка –
глибоку ворожість до ідей (і людей) «нової», так званої по-
ступової, а далі «ліберальної» Росії (в тому числі й Пушкі-
на та Некрасова), з якої народилася більшовицька каста –
політична й ідеологічна.

Це ж ця ксенофобна, шовіністична «прогресивна» еліта
«нової Росії» принесла вже в часи Шевченка в Україну «ве-
ликих слів велику силу» тої «чужої мудрості», з якої глузу-
вав поет, якою «обікрали» Україну від традиції «своєї муд-
рості», затьмарили мозок «поступової» інтелігенції брехли-
вими вогнями «братерства братнього», щоб «просвітити со-
временними вогнями, повести за століттям» адорації людсь-
кого розуму, заперечення Бога («немає Бога, тільки я»!)
і драгоманівського плазування перед «мудрістю» старшого
брата Каїна… Ці ж слуги нового червоного царату, як вба-
чав Шевченко, вже заходяться не лише світ собі весь підко-
рити, але й світ Божий, що горить у людській душі, сам дух
людини, саму живу душу «в пута закувати». І в цьому особ-
ливо вбачав Шевченко той остаточний, найвищий злет май-
бутньої вільної Росії, яка народжувалася з його доби з її грі-
хом проти Духа Святого, з гріхом, який, як відомо, не про-



 
 
 

щається, і за яким приходить жахлива, заслужена відплата.
«Весь світ полонити» і «коли в хаті нічого вже взяти», са-

му душу людську віддати зв’язану і в пута закуту дияволові –
ось дві цілі, до яких, як бачив Шевченко, прямуватиме нова
червона деспотія «грядущих тиранів». А першою їхньою ме-
тою на цьому шляху буде, писав він, зробити так, аби могли
потішити себе нові нерони, що «України вже немає», немає
головної перешкоди в їхніх пекельних планах…

Як найближчий етап розпаду тієї диявольської сили, якою
була для нього Москва, бачив він духовним оком упадок чор-
ного царату. А образ цього розпаду дав у поемі «Сон». Ба-
чив, що хоч «львичища» вавилонські ще ростуть, «та корінь
їх уже гнилий». Бачив він, як основна підпора чорного ца-
рату – його «еліта», провалюється крізь землю, коли на неї
в гніві гаркнув їхній пан… Думка глибша, як на перший по-
гляд могло б здаватися. Спиратися може володар лише на те,
що чинить опір, отже, на касту бодай у чомусь тверду, хоч
і слухняну волі свого пана. Там же, де ця каста від «подму-
ху панського гніву западається під землю, западеться з нею і
той, хто думає на неї спиратися»… Така була ідея цього об-
разу Шевченка. І справді, коли всі підпори «ведмедя» Мико-
ли – старшина, челядь і солдатня – пішли в землю, що стало-
ся з «ведмедем»? «Стоїть собі, голову понурив… Де ділася
ведмежа натура»? Став, «мов кошеня – такий дивний»… Ко-
ли дворянство московське, опора трону, обернулося в курти-
занів, двораків, у «лакеїв у золотій оздобі», у «рабів з кокар-



 
 
 

дою на лобі», що в землю ладні були сховатися перед гнівом
свого пана, тоді їхня сила зникла, а з нею і сила їхнього па-
на, який із ведмедя обернувся в кошеня… Показуючи цей
неминучий кінець чорного царату, Шевченко «аж засміяв-
ся» на безсило-розлюченого володаря, цілком так, ніби смія-
лися кості мертвих запорожців із «Великого льоху» до царсь-
ких чиновників, що, самі лякаючись, розривали могилу…
Там, де інші чули рик левиний, чув він уже «плач великий
вомісто львичищого рику», плач конаючого лева і нявкання
кошеняти – замість ведмежого ревіння. А в новій тиранії,
яка мала прийти старій на зміну, а якої чортівське обличчя
він вбачав духовним оком, бачив він той найвищий злет, піс-
ля якого надійде остаточний кінець нового Вавилону.

В тому ж, що обсервував із того ведмежого царства, як іс-
нуюче за свого життя, вже бачив смерть. В одній новелі роз-
повідає, як якийсь бал в Україні, на тлі її тодішнього рабсь-
кого стану, здався йому «якоюсь нелюдською забавою»…
Коли ж заснув, марево балу з’явилося йому уві сні, але в
фантастичному світлі: «замість звичайного вальсу я бачив у
сні відомий образ Гольбейна – «Танець смерті».447 Відомо,
що цей образ такого майстра представляє танець кістяків, з
кістяками в оркестрі, але напудрених, одягнених мерців, що
вдають живих… Ось так, як у царському ведмеді, він бачив
жалюгідне нереальне кошеня, в його «старшинах пузатих» –
розпухлі трупи, що самі ховаються під землю, так бачив він

447 Шевченко Т. Новели.



 
 
 

у тодішній панівній касті імперії мерців, що удають живих.
Й якраз навпаки! В недалекому майбутньому бачив він,

як мерці, наче воскреслі, виходять з-під землі в Україні. Ко-
ли в тваринах, до яких прирівнює московського Нерона з йо-
го слугами, корінь був уже гнилий для його ока, то навпаки,
в символі України – в старому дубі, який шашелі «гризуть і
тлять», бачить він «як од коріння… зелені паростки ростуть
і виростуть», бачить здоровий корінь.

Знаємо, що, крізь призму його філософії життя означало
це, що основне джерело росту та життя, «іскра вогню вели-
кого» в тілі нації чи її провідної верстви, вже є гасла в імперії
московського Балтазара, і навпаки – розгорялася під попе-
лом розчавленого тіла козацької нації. Він усім єством від-
чував, як «велика руїна», як називав Україну, починала зд-
ригатися вся від якогось ледь іще помітного підземного зем-
летрусу. Тіло нації, що впала було в летаргічний сон, почи-
нало ворушитися, ніби дух, що відлетів від неї, входив знову
в покинуте тіло.

Він, який знав Сковороду, мабуть, знав і його пророц-
тво: «Мудрствують, що Україна спить… Нехай спить, сном
кріпким, богатирським, та будь-який сон є пробудний, і хто
спить, той не мертвеччина і не трупище здохле… А коли
проспиться і прокинеться, коли доста намріється, тоді очу-
титься і забодрствує». Шевченко відчував, що сон цей за-
кінчується, що все тіло нації, немов у пропасниці здригаєть-
ся. Що вся природа України, всі поховані в козацьких моги-



 
 
 

лах щось кричать, когось кличуть, кличуть той дух, що від-
летів геть у час довгої великої руїни, хочуть встати. Заклика-
ють повернутися відлетіле козацтво. «Очерети у Дніпра пи-
тають, де то наші діти ділись»? Чому не повертаються коза-
ки? «Чайка скиглить, мов за дітьми плаче»… «Пороги щось
страшне співають» – козаків виглядають… «Могили суму-
ють, питаються, де наші панують»… «Могила батька Бог-
дана»… Козацька церква «виглядає запорожця з Лугу, обо-
лонками старими, мов мертвець очима позирає на світ з до-
мовини» час оновлення. Сумує Корсунь стародавній, і Аль-
та плаче: де Тарас? Собор Мазепи, руїни Чигирина вигляда-
ють тих, хто їх будували, хто там панували… Вся «Україна
обідрана понад Дніпром плаче» за козаками… Душі полег-
лих і замучених козаків витають над своїми могилами, і про-
сять Бога, щоб дав їм Господь на цей «світ виглянути з мо-
гили»… Біля Холодного Яру душі гайдамаків витають, но-
вого Гонту виглядають… Вся природа України, її замки, мо-
гили, церкви – все, що будувало лицарство козацьке, кличе
до себе тих, хто формували Україну, а душі тих будівничих
витають, шукаючи на світ цей Божий знову вийти, закінчи-
ти незакінчену справу, загрожуючи з-за могили катам їхнім
«спражить на вогні», присягаючи, що прийде час, коли «усі
ми і встанем!»

І він сам, їхній бард, викликає їх на цей світ, постійно йо-
му привиджуються козаки, які встають із могил, ота «вель-
можна громада», «всі в золоті»… Без них і він, і вся Украї-



 
 
 

на почуваються «сиротами», мертвим тілом, з якого відлетів
його животворчий дух. А його бачення майбутнього показу-
вало, як вставали трупи з могил, як «мерці за правдою вста-
ють».

Ця невсипуща ідея про повстання козацтва притаманна
всім поколінням України, тим, які ідентифікували її з ли-
царством запорізьким чи старого князівського Києва… Вже
цю саму напосідливу думку зустрічаємо в Самійла Зорки,
в його урочистій промові над домовиною основоположни-
ка козацької держави, гетьмана Богдана. Так, як Шевченко
розмовляв із полеглими лицарями і закликав мертвих своїм
словом «верніться!», так закликав Зорка мертвого гетьмана,
щоб той «промовив до братів своїх хоч би слово», щоб «на-
ставив їх, беручи приклад з німого Аттіса», як «мають ко-
заки без нього жити і поступати з сусідами, друзями і воро-
гами нашими»… Недаремно взяв він за приклад антично-
го бога Аттіса, який, як весна, вмирав у розквіті сил, зборе-
ний зимою, щоб знову воскреснути своїм вірним, виходячи
з незримого світу, з могили… Він сам пророчим оком зази-
рав у «гори, в вертепи темнії, у нори», щоб усіх «поборників
святої волі», що згинули для неї, «із тьми, із смраду, із неволі
на світ цей вивести» своїм вогненним магічним словом.

Знав нашу історію, її падіння та злети вгору, знав, що «Ат-
тіс» козацький, хоч похований злою силою, встане з могили;
знав, що коріння диявольської сили, що їх запхала у моги-
лу, уже гниле, бачив нові паростки нової України. Бачив, як



 
 
 

«ворушиться пустиня» українська й як «мерці за правдою
встають»… І знав також, як вони встануть і як треба, яким
словом відімкнути ті заклепи на могилах і печерах, щоб вос-
крес мертвий Лазар. Це була його містика могил. Бо знав він,
що якраз із Холодного Яру повіє новий вогонь нової Украї-
ни.



 
 
 

 
VI. Містика могил козацьких

 
І думу вольную на волю
Із домовини воззову.

Т. Шевченко

Могили, домовини козацькі, мали для Шевченка містичне
значення, як місце, де похована, разом із козаками, свобода
вільної колись України; як місце, біля якого віє незнищимий
вогонь вільного духа лицарства нашого; як місце, звідки він
і встане, як він каже, «з вертепів, з нор», із могил, із печер.
Недаремно бачив він біля тих яруг незриме полум’я їхньо-
го духу. Знав, що ті воскреслі до нового життя будуть хре-
щені «вогнем і духом», під час нового Армагеддону «кінця
віку цього». Один із «духів злоби піднебесних» у «Великому
льосі», які з’являються в тій добі, пояснює, як треба розу-
міти Шевченкове пророцтво про козаків «усі ми і встанем»!

Перша ворона в цій поемі кряче: «Думала, з Богданом
от-от їх поховала, – ні! встали погані з шведською приблу-
дою… Живучі проклятущі!»… Отже, не ті самі, що похо-
вані були за Богдана, встали за Мазепи, встав їхній дух у
мазепинцях. Недаремно «ворони» московські, в наступно-
му поколінні після Шевченка, називали «мазепинцями» тих
в Україні, які, їм здавалося, були «заражені» духом мазе-
пинським. Ще ясніше висловлює свою ідею Шевченко деін-
де, коли заповідає, що козаків «дух великий воскресне знов



 
 
 

серед мечів»448 в онуках, коли «тьма тіней» убитих лицарів
«в степах розбудить Божий суд». Так, як це сталося в 1917–
1920 рр. і в часи УПА.

«Тьми тіней»? Та це ж ті «душі праведних», які витають
над могилами козацькими, виглядаючи нового Гонту. Їхній
дух, що відродиться в нових поколіннях, воскресить козац-
тво в Україні та в плані фізичному. Це буде тоді, коли, як
сказав Гоголь, нащадки почують, як у них «загарцювала ду-
ша предків»; коли «пізнають», що виросли крила орлині за
плечима для великого лету; коли духовно переродяться, з
Хамових синів у лицарів, коли настане в Україні революція
духа.

Він вказує також, де цей дух воскресне. Там, де він діє, де
він незримо витає! Біля малих і великих льохів, біля зруйно-
ваних церков, біля могил, у домовинах «воїнів Христових».
Біля прихованих печер, де зароджується невидиме, що має
вийти на видимий світ.

В античному світі, в печерах отримувалися ініціації, як
і в катакомбах християн. З підземних випарів отримувала
свої натхнення пророчиця Піфія, ініціації, які з людини ма-
теріальної робили людину духовну; де пізнавалися таємниці,
містерії життя та смерті. Все, що дозріває, що має прийти у
наш світ, дозріває у прихованому місці, в печері, під землею
(зерно, ембріон) – тепер «підземна Церква» в Україні. Ідеї
дозрівають, як він писав, в нашій «кістяній коморі». Пече-

448 Шевченко Т. Кобзар; Decharme P. Mythologie.



 
 
 

ра – це ж було місце народження та смерті Слова, що стало
плоттю. В них замкнена була таємниця єднання небесного
зі земним, духовного з тілесним, божественного з людським,
вічного та дочасного, початку й кінця. Пророки для медита-
ції йшли в пусткою, ченці – в «затвір» монастиря чи Лаври,
в печерах пізнавалася правда, яка там «лягла спочить», в пе-
черах, в льохах ховалися духовні скарби предків, що якби їх
здобути, «не плакали б діти, мати б (Україна) не ридала». В
Євангелії читаємо: «Ті, кого цілий світ не був гідний, манд-
рували по пустинях, і горах, по яругах і печерах»,449 там ви-
ношували правду, яку проголошувати мали світові.

Місця, де подвижники молилися за Україну, місця, на-
повнені козацьким «благородним трупом», через які «слава
козацька на всім світі стала», заражували душі живих своїм
духом, які, як струна до струни, тремтіли в унісон із помер-
лими. Або ніби якась багетка, яка починала тремтіти в руці
біля місць, де лежали поклади золота або цілющої води. Ті,
хто відвідували Києво-Печерську лавру, Люрд або могили
під Берестечком, розуміють, як цей незримий флюїд мерт-
вих починав кружляти в серцях живих.

У драмі «Володимир» Т. Прокопович уявляє те велике
«диво», в передісторичні часи, як св. Андрій опинився на
київських горах, та як «світ великий» із них вразив його…
Бачив двох, Антонія та Феодосія, що «в горах собі глибокі
ями копають ізсохшими од поста руками», як «князі в Лаврі
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в убогих старців багатства шукають», того світла, тих скар-
бів духовних, які бачив похованими в могилах Шевченко…
Переносячись в ту давню добу, каже автор апостолові візу-
алізувати прийдешнє, коли «світ їзийдеть од печер тих тем-
них, небо в пропастях підземних». Небо… І Шевченків Вар-
нак, бачачи «святий Київ наш великий», і чуючи дзвони його
церков, почувається, мов на небі. Цей світ із пропастей під-
земних, із печер темних, той вогонь, яким мудріли та горіли
колишні лицарі, блиснув у Шевченка з Холодного Яру, во-
гонь світла правди…

Вже сама медитація біля місць, де покояться святі та герої,
викликає в людей геніальної інтуїції чи уяви видива поста-
лих мертвих. Над тими місцями, або навіть тільки біля них.
Біограф св. Дмитра Туптала писав, що коли той писав свої
«Житія святих», то в творчій напрузі «він переймався світом
останніх, духовно єднався з ними, ставав сам причетним до
того небесного світу; в цій духовній близькості до сонму пра-
ведників, його творчість продовжувалася, можна сказати, і
тоді, коли він спочивав. У снах йому являлися святі, про
яких він денно і ночно писав і вели з ним розмови». Зовсім
так, як душі полеглих козаків являлися Шевченкові і вели з
ним розмови.

Часом, у подібних випадках, ніби до медитуючих самі му-
ри, чи могили, поля та річки промовляли, як, наприклад, до
ігумена Лаври Йова Заліза, про якого пишуть, що «коли б та
печера, де молився самітний Йов, могла говорити, то розпо-



 
 
 

відала б вона нам, як часом упродовж трьох днів, сам один у
печері, маючи за їжу тільки сльози й молитву, молився Йов
за благо світу, що ввесь у злі лежить».450 «Печера оповіла б
нам, коли б могла говорити»… Ось ті, хто могли чути ту ні-
му мову, приходили до тої печери, і не один раз залишалися
там назавжди, далеко від виразної мови «світа, що у злі ле-
жить»… Те ж саме читаємо в згаданій вже надгробній про-
мові С. Зорки на похоронах гетьмана Богдана. Зорка знав
цю магію козацьких могил і передбачав страшну містичну
силу їхнього заповіту. Він закликав присутнє лицарство, що
нехай «людською мовою про діла ваші лицарські розкажуть
(нащадкам) і поля, і долини, вертепи і гори; розкажуть, яким
ви мужнім, героїчної відваги повним серцем за вольности
свої стояли й воювали». І, можливо, навіть не знаючи про
Зорка, писав один із українських прочан на Берестейські мо-
гили: «А в тій гущавині таївся дух минулого, що родив у на-
роді перекази і легенди. Населення навколо Берестечка горде
минулим своєї вужчої батьківщини, і ніщо у нього не вирве
віри у відродження славного минулого».451

Ось що робили в душах нових поколінь ці незримі духов-
ні флюїди, та нечутна мова, що змушувала тремтіти в унісон
із полеглими душі прочан до тих могил; горіти релігійним

450 Укр. слово. – ч. 897 і наступні; Донцов Д. Правда прадідів великих (про О.
Стороженка); О. М. С. Посланці з таємного світу. – Йорктон, 1952.

451 Укр. слово. – ч. 897 і наступні; Донцов Д. Правда прадідів великих (про О.
Стороженка); О. М. С. Посланці з таємного світу. – Йорктон, 1952.



 
 
 

піднесенням тих прочан, які масово стікалися до Лаврських
святинь у Києві. Возвеличувач Запоріжжя, Олекса Сторо-
женко писав про одного старого, вже на спочинку, запорож-
ця, як він молився, то «аж камінні стіни почули ту молит-
ву»… Залишалися слова тієї молитви, мов написані кимсь
незримим крейдою на тих мурах, щоб їх могли прочитати ті,
що мають до того вуха і очі.452

Молодий містик і стигматик під час другої війни, Степан
із Плугова, в Галичині, що згинув трагічно, мав такі самі
марева полеглих козаків, як Шевченко. В книжці про ньо-
го, надзвичайно цікавій і повчальній, читаємо, як цей юнак-
візіонер, усупереч дослідженням і загальній думці місцевих
людей, стверджував, що з двох церков у Плугові старшою
є та, що на горі, де спочивають козаки, що під проводом
Хмельницького билися і загинули під Золочевом. Та горіш-
ня церква стояла на козацькому цвинтарі, що мав для Украї-
ни велике значення. Коли люди з священиком і Степаном
увійшли туди, то «на нас, – читаємо, – повіяло духом коза-
цької давнини», почали обновлятися образи в церкві («чая-
ла оновлення» – у Шевченка) і душі тих, хто молилися, бо «в
плугівській церкві збиралися на молитву душі козаків (ка-
зав Степан), що лежать поховані на тім цвинтарі… По їхніх
молитвах образи відновляються, знак, що визволення Украї-
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ни вже недалеко».453 Це Шевченкові «душі праведних», що
«могили назирають», або витають над ними, це вогонь із пе-
чер і могил, що запалює душі живих, які туди приходять.

Зовсім інший автор, Б. Антоненко-Давидович, писав
щось подібне про Кам’янець: «Скільки громовиць історії
пронеслося над цим містом; кожний крок, кожний камінь
у ньому – надзвичайна містична історія… Постать Карме-
люка ясно проступає сьогодні з далекого минулого… Вежа
домініканського костелу, здавалося, що його темне каміння
увібрало в себе подих століть… Турецьке місто – подих си-
вої давнини, фортеця, де з початку XIX століття був ув’язне-
ний Кармелюк… Башта Кармелюка, там і тепер – лунка ти-
ша століть, кожний крок промовляє про давно минуле». Це
промовляє досі мовою лункої тиші до тих, хто мають вуха,
щоб чути.454

Є подібна легенда про Жидачівський замок із його «за-
клятими скарбами». На Великдень до перших півнів князь
із дружинниками сторожать скарби… Колись вийдуть вони
з підземелля, відбудують замок, як заграє стара боєва сур-
ма»… І скарби, і підземелля, і гук сурми на страшному су-
дилищі, і вихід із могили, все це є мотивами поезії Шевчен-
ка про те саме: про подолану та загнану в могилу правду
(духовні скарби), яка колись в образі її захисників вийде з
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могил на останній бій зі займанцями на звук труби архан-
гельської, щоб «відбудувати замок, здвигнути Україну коза-
цьку»… А ось у Позичанюка, який замолоду склав свою го-
лову в боротьбі з червоним дияволом, голову містика-поета,
«три брати, всі однакі», ті, хто підняли меч на московсько-
го займанця. Всі пішли під землю, але «під рідними сосна-
ми їхнє життя перетворилося у пісню. Бринить вона на устах
месницької Волині, червленого Підгір’я, непокірної Галичи-
ни й Кармелюцького Долу»… Ніби з промови Зорки про ні-
му мову степів і долин, яка нашіптує нащадкам героїчний
наказ тих, хто впали там і чий дух повернеться, втілений у
людях, які вміють почути німу мову могил.455

Нарешті найяскравіше і наймістичніше охопив цей про-
цес, цю містику могил, незрівнянний віртуоз пісні та сло-
ва Кошиць. У своїх спогадах він розповідав, як прислухав-
ся до наказів полеглих запорожців, які також «перетворили-
ся у пісню», як прислухався до старих пісень козацьких на
Кубані, записуючи їх. Співали йому думи… «Не знаю, мо-
же, то мені здавалось, а може відгомін сумних історичних
подій жив ще в колективній душі народній та якимсь містич-
ним способом передавався співакам, але виконання історич-
них пісень набирало цілком іншого характеру… Якась уро-
чистість, якась взнеслість, відчувалась в голосах… Обличчя
співаків постепенно перемінялись, звичайне, буденне спли-
вало з них, вони робились сумними, поважними, іноді сх-
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вильованими… З них говорила загальна душа нашого наро-
ду, для якої подія, що оспівувалася, не була мертва сторін-
ка історії, а жива, свіжа рана, що стікає живою кров’ю. З
їх (співаків) очей історія оживала і дихала холодом минуло-
го… Іноді мені ставало страшно»… В цих піснях ідея опа-
новувала душу загалу. «Після таких духовних подій, я був
повний якогось духовного тремтіння, що не покидало ме-
не дуже довго». Іноді коли співали думи, особливо як ста-
рий козак, 97-літній Максим Шутько, «ледве чутним голо-
сом співав «Славне було Запоріжжя», вражіння наче вночі
на могилі чуєш з-під землі голос… Доля дала мені найбільше
щастя балакати наче в якомусь містичному тумані з самою
історією, чути, як б’ється серце всеї нації, сама моя батьків-
щина шепотіла мені на вухо усі свої жалі, свої образи, свої
скарги, свої сподівання».

Геніальним мистцем-містиком змальований процес, як
похована Україна з підземелля, з могил може промовляти
душею предків до не глухонімих нащадків, заражаючи, на-
повнюючи їх містикою Батьківщини, закликаючи, оживляю-
чи в їхніх серцях завмерлий дух історії та предків, вогнем
запалюючи душу до чинів. Містика могил!

І в цій містичній поезії в прозі Кошиця є щось більше.
Коли натхненний голосом історії він чув дзвін із могил ко-
зацьких в тих піснях, він сам не знав (таке часто трапляєть-
ся з поетами), яку глибоку правду промовляли його слова.
Він дякує своїй долі: бо все це «просвітлило мій розум, да-



 
 
 

ло національну силу моїй душі, національно ушляхетнило
моє серце та навіки спрямувало мою життєву працю». Голос
із могил допоміг йому здолати багато спокус, «включно по
той шмат гнилої ковбаси»… Іншими словами, став «чимсь
єдиним, чому я служу і вклоняюся як своїй святині».456 Цей
голос, цей вогонь із Холодного Яру (з «холоду минулого»)
просвітив розум, тобто дав мудрість згори, яку тримають ли-
ше містичним шляхом… Дав національну силу і запал ду-
ші… Тобто дав він віру, що не боїться нічого… Ушляхетнив
серце, тобто відірвав його від земного і надихнув захоплен-
ням до всього «взнеслого, високого, шляхетного»… Що ж
це є? Це знову та трійка, ті три основні ознаки «панства ко-
зацького»: мужність, мудрість і шляхетність, які є основни-
ми ознаками справжньої провідної верстви, ознаками касти
лицарської, що без них нидіє і пропадає нація та людина.

Цю містерію могил, містерію нашого вічного міста, відчу-
вало і нове покоління борців визвольної війни. Дмитро Ми-
рон-Орлик, убитий 1942 року займанцями на вулицях Киє-
ва, писав про це: «Київ робить вражіння другого Риму, і кра-
сою, і величчю і сивою давниною. Тут відчуваєш і розумієш
благословення св. Андрія… В Києві відчуваєш, що дивлять-
ся на тебе віки і великі невідомі предки… Як ходиш святи-
ми місцями Києва, чуєш, як росте в тобі якась нова сила.
Так мусили колись відчувати ті, що ходили до Святої Землі».
Й, як цей галичанин, так відчував наддніпрянець А. Люб-
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ченко непереможний потяг до містики цього «трагічного та
шляхетного, розтерзаного і живущого, якоюсь таємничістю
овіяного, віковічну істину в собі приховуючи… гніздовище
усіх скорбот і радощів, усього сенсу життя і боротьби моїх
пращурів і мого народу… Ти мені знову даєш сили… знову
окрилюєш, я п’ю з твоїх життєдайних джерел».457

Ось як відчували містерію підземної України ті з нового
покоління, які вміли чути німу мову незнаних предків і від-
чувати, як вливали вони в них нову силу.

Цю поховану під землю в могилах Україну бачив, відчу-
вав, із нею розмовляв й її «із тьми, із смраду, із неволі» на
світ Божий прагнув «воззвати» Шевченко. Він писав: «Мо-
гили, могили високі мої! Скільки піднесених, прекрасних
ідей переливалось в моїй молодій душі, коли я дивився на
вас, темні, німі пам’ятки минулого, нашої слави і нашого без-
слав’я»… Знав, що смерть прийде нам усім, коли відірвемо-
ся від минулого нашої землі, служачи чужим богам, бо «ча-
стина ми землі цієї, де прадіди родились наші, де їх високії
могили в степах так гордо здійнялись, де наші очі прикувала
понура їх краса, що долю нашої Вкраїни без слів нам розпо-
віла». Шевченко розумів, що «зійшовши на старовинну ви-
соку могилу», поет, мистець, ясновидець може «дістати на-
тхнення і зачерпнути з її надр хоч трохи того, богам лише
властивого дару» – божественної інспірації. Сам він, чуючи
думи козацькі, як пізніше Кошиць, був «зачарований ними,
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йому хотілось плакати (від захоплення), і ті сльози (ентузіаз-
му) «обновили його, воскресили, дали відчути ту свіжу, жи-
ву силу духа». Його переслідували там видива, яких він май-
же чув дотик, чув себе одержимим духом, що віяв з тих, що
поховані в могилах.458

Ця містична сила, захована в могилах предків, як і під
землею, або в старих мурах церков, де витають душі предків,
які боролися або молилися за свою землю, сила, яка будить
і випростовує пониклий дух нащадків, може здаватися «схо-
ластичною фантазією» жерцям «современних вогнів», мож-
ливо… Але вони, яким так імпонує, що якийсь «німець ска-
же», будь-яка думка займанця чи чужинця, вони, хто розби-
вають собі лоби перед чужинськими ідолами, нехай придив-
ляться уважніше, як на ту містику, свою і нашу, задивляють-
ся чужинці, особливо ті, хто не відчувають до України жод-
ної симпатії…

Москва й її чорні маги здавна знали значення символів
і здобутків минулого. Зруйнувавши державу Великого Нов-
города, москалі вивезли до себе великий вічовий дзвін, що
скликав новгородців на раду, щоб забули про нього новго-
родці і про свою колишню свободу… Є московська пісня-ле-
генда про Стєньку Разіна: «єсть на Волгє утьос, дікім мохом
аброс», а біля нього не один раз спочивав Разін і обмізко-
вував свої наскоки; і ось постала легенда, як інший розбій-
ник, такою ж великою мірою очевидний, як Сталін або Хру-
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щов, біля того «утьоса чуткім ухом пріляжет, то утьос-вєлі-
кан, всьо, что думал Степан, всьо таму смєльчаку пєрєска-
жет»… Москалі добре розуміли, руйнуючи наші історичні
могили та церкви, що вони «перескажуть» новим поколін-
ням борців…

Ось що читаємо в україножерному часописі п. Вейнбаума
московською мовою, про містику могил, старих руїн, і про
подорож Палестиною Ю. Марголіна: «Тисячі літ припадали
прочани до єрусалимської «стіни плачу», до цього, єдино за-
ощадженого матеріального свідка правди минулого, єдиного
доказу, що їхня одвічна вітчизна не була вигадкою або маяч-
нею… Нове покоління з цих німих плит (зовнішньої огорожі
храму) черпає віру в себе і в силу життя… Ми йдемо мов-
чазно, приголомшені та налякані, відчуваючи на собі тиск
тисяч літ і здається, що померлі йдуть поруч із нами, що від-
чуваємо в собі дух маккавеїв».459 Ось хто знає містичне зна-
чення, що дає віру і скріплює дух руїн і могил минулого!
Знали це точно хатаєвичі, троцькі і кагановичі, які (чи не са-
ме тому якраз?) під доглядом леніних і сталіних, так страш-
но, в загнузданій ними Україні знищували там світські та
церковні пам’ятки минулого, знищували цих «свідків прав-
ди минулого», які українці могли протиставити брехливій
пропаганді ворога. Чи не тому згадані чужинські правителі
України знищували старокиївські палаци та святині, щоб ми

459 Новое русское слово. – 6.11.1960, статті Ю. Марголіна: «Правда прадідів
великих (про Стороженка).



 
 
 

від них «не черпали віру в себе і в силу життя»? Щоб ми
не чули, що померлі наші з Мазепою, Орликом, Полуботком
і Гордієнком ідуть поруч із нами, і будять в нас дух, смер-
тельний для будь-якого займанця? Щоб не згадували героїку
минулого і щоб легше дали себе українці обернути в «хамо-
вих синів», в гелотів будь-якої погані? О. Стороженко роз-
повідає, як російське «христолюбиве воїнство» пограбувало
стару запорізьку церкву і каплички, як після погрому мос-
ковського залишилися лише «купи каміння і цегли», як «Те-
келій руйнував Січ, і звелів все поламати й знівечити, щоб
і духом не пахло запорізьким».460 Ось що нищила «право-
славна» московська орда! Не мури і золоті ворота, а дух за-
порізький, що віяв від Січі й її церков… Недаремно О. Сто-
роженко прирівнює руйнацію Запоріжжя Текелієм, Норовим
та Яковлєвим до руйнації старого Києва татарською ордою,
а я прирівняв би до руйнації і розграбування Києва та його
святинь суздальською і червоною московською ордою за на-
ших днів. З безлічі прикладів навести варто, як Павло По-
стишев і Мендель Хатаєвич упродовж одного лиш 1934 року
обернули в руїни Михайлівський монастир XI століття, збу-
дований князем Ізяславом-Димитрієм на честь патрона Киє-
ва архангела Михаїла, сила якого стояла на сторожі держа-
ви Київської, до сили якого зверталися Шевченкові гайдама-
ки… Слуги диявола знали, що таке містика старих пам’яток

460 Новое русское слово. – 6.11.1960, статті Ю. Марголіна: «Правда прадідів
великих (про Стороженка).



 
 
 

і містика могил; їм треба було убити дух предків, що витав
над тими пам’ятниками; що міг окрилити новою силою на-
щадків. З тієї ж причини «засаджували» більшовики моги-
ли замордованих у Вінниці, або царські москалі дошукува-
лися в Румунії могили Мазепи… Не для чогось іншого зни-
щили слуги московського диявола й «Великого Миколу» на
Печерську й інші стародавні церкви, свідків князівсько-дру-
жинницької доби України, щоб на їхнє місце поставити ка-
пища диявола. Для того, щоб не залишилося сліду тих міс-
ць, звідки віяв вогонь стародавнього духу України. Нібито
для «економічного прогресу» облаштували більшовики Ка-
ховське море в північній Таврії, і пішли під воду козацький
острів, могили козаків, Великий Луг, село Городище, біля
якого на острові стояла Запорізька Січ, пішли під воду й мо-
гила Сірка і «камінь Святослава»… Все це було знищено з
тією ж самою метою, що й Берестецькі могили, біля яких
кружляли віками перекази та легенди про Богдана, Богуна,
Нечая, і щоб вирвати з пам’яті народу нашого саму згадку
про його героїчне минуле, щоб ми забули, хто ми, «чиї си-
ни, яких батьків, ким, за що закуті», щоб згадки про минуле,
яким дихали ті могили, своїм вогнем не запалили душі на-
щадків, не допомогли їм знову стрясти нового ворога й «вра-
жою кров’ю волю окропити».

Недаремно ще під час московської війни 1919–1920 рр.
особливо важкі бої з арміями червоного царату відбувалися
біля Каховки, яку більшовики назвали «проклятою козаць-



 
 
 

кою землею».461

І даремно одописці сталіних, конєвих і кагановичів, про-
ливаючи крокодилячі сльози над затопленою стародавньою
Україною, втішали, що це робиться в ім’я якоїсь «нової кра-
си», «в ім’я всенародного прогресу». Яничари самі знають,
що це робилося для чогось іншого, щоб убити містику сивої
давнини, яка могла воскреснути біля тих могил у серцях су-
часників… Недаремно свідок та активний учасник цієї вар-
варської акції, Довженко стверджує, що «ми втопили в нім,
в цьому морі жаль і минулу славу»… Слушно! Так як ба-
чив це сто літ наперед Шевченко, «в хаті нічого вже взяти»
слугам диявола, то пішли розривати і затоплювати могили,
щоб втопити минулу славу козацтва, випорожнити душу на-
шої нації, щоб світ Божий в ній намагатися згасити, щоб цю
чужу їм душу «в пута закувати» чортівської доктрини Лені-
на-Ульянова чи Троцького-Бронштейна, однаково ворожих
славетному минулому України, її героїці й її вірі.

І те саме робили сучасні слуги сучасного нам царату,
наприклад у Вінниці, де на могилах підступно замордова-
них українців вони «засадили» те місце, зробили «народний
парк», аби стерти в пам’яті нації спогади про тих, хто під-
ставляли чоло чужій тиранії. Це ж передбачав Шевченко, ко-
ли писав, що до Холодного Яру, над яким витав дух Заліз-
няка, виглядаючи нового Гонту, вороги зробили все, щоб до
нього «й стежки малої не осталось», «засадили нові кати,
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щоб до нього люди не ходили на пораду, що їм діять з лю-
доїдами лихими, новими ляхами» (тобто з москалями); щоб
не ходили й не набиралися там люди гордого духу предків,
щоб почути, як треба знову одностайно стати на ворога лу-
кавого».

Після смерті Шевченка доносив київський губернатор
своєму начальству, що біля тієї могили «поховані гайдама-
цькі ножі». Вони справді були там поховані, та лише не так,
як це розуміли в Москві. Більшовики скинули хреста з мо-
гили людини, для якої це був символ найвищої правди. Зно-
ву для того, щоб дух пророка не промовляв німою мовою до
прочан. А, як можна було читати в нашій пресі, звіряється
один грузин, колишній совєтський старшина, як йому вда-
лося випадково врятувати могилу Шевченка від її знищен-
ня москалями: при відступі розбитих московських армій за
Дніпро, був таємний наказ одній формації бомбардувати і
знищити могилу кобзаря, бо там ніби стояла німецька бата-
рея. Вигадка, щоб потім, спихнувши цей акт на ворога, оста-
точно знести з поверхні землі могилу, де нащадки набира-
лися духу автора «Великого льоху». Цей боягузливо-нікчем-
ний акт був ударемнений несподівано втаємниченим в ньо-
го грузинським старшиною. Що означали для Шевченка ко-
зацькі могили? Він відповів про це: «Моя прекрасна, могут-
ня і свободолюбна Україна щільно засипала своїм вільним
і вражим трупом незчислимі величезні кургани; вона своєї
слави на поталу не давала, ворога деспота під ноги топтала



 
 
 

і, свобідна й нерозтлінна, вмирала. Ось що значать могили»
в Україні.

Величезна евокативна сила спогадів, якими стали для нас
могили степові, знак тризуба, хрест, для інших – орел, як
писав Йосип Флавій про римських легіонерів, що «вуха їх-
ні готові слухати, очі позирають на хоругву з орлом, а руки
готові до січі». Хто перейметься таємничою силою, замкне-
ною в тих мовчазних символах, руки його стануть «готови-
ми до січі», або до молитви, весь він готовий до повної по-
святи, до зневаги смерті за комплекс ідей і почуттів у тих
замкнених символах, німу мову яких сприймають як наказ
«гострі до слухання» вуха душі. Цю евокативну силу могил,
пам’ятників інших символів колишньої слави України мог-
ли, хто вмів, спостерігати в пам’ятні 1917–1920 рр. В перед-
день початку одного з військових з’їздів у Києві 1917 року,
чужинський часопис в Україні («Кієвская мысль») писав про
це: «Сильно гудів із дзвіниці Софійського собору дзвін «Ра-
фаїл» (мазепинський)… Уся площа, яка вже потопала в су-
мерку вечора, представляла незвиклий вигляд. Десятки ти-
сяч народу заповнили її… У самого пам’ятника Хмельниць-
кого відслужено молебен. Український полк гетьмана Богда-
на, як один муж, впав на коліна. Впала на коліна й товпа. У
сутінку блискала щетина сталевих багнетів над головами во-
яків навколішках… Захоплюючі промови… «Брати україн-
ці! Присягаймо ж… Присягаємо!»… Гучно підвелися на но-
ги… Команда… Гучно стало переходити вояцтво… Поляла-



 
 
 

ся пісня: «І покажем, що ми браття, козацького роду!» На
темнім небі засвітилися великі ясні зорі. Виразно відбивався
темною бронзовою скелею Богдан на коні з піднесеною була-
вою… І здавалось, що тисячолітні київські вулиці згадують
якийсь давній-давній сон».462

Грандіозна картина, що показує, як у серцях тисяч україн-
ців, як і в серці Шевченка, під впливом тих символів давно
минулого миготів сон про колишню та воскреслу козацьку і
старокнязівську Україну, з Михайлівським монастирем (тоді
ще незруйнованим московськими варварами), з мазепинсь-
ким «Рафаїлом», з грізною постаттю великого гетьмана… З
іскор тієї блискучої давнини, закутої в тих символах з їхньою
німою мовою, спалахнув вогонь у серцях нащадків, від яко-
го затряслася в своїх підвалинах потворна імперська будова
московських ханів, з усією поганню леніних, троцьких, ка-
гановичів та інших нехристів, що сараною сіли на «нашій,
не своїй землі»… Недаремно ж вони знесли Михайлівський
монастир, здерли хрести зі Святої Софії, і зараз далі нама-
гаються знищити всі символи, німих свідків славетного ми-
нулого України.

Що говорили всі ті, вищезгадані, хто чули ту німу мову
символів? Вони промовляли, що тоді в «пропастях підзем-
них» вони бачать небо, скарби духу… З холодних яруг їм
у душу блисне вогонь, що запалить до дії… «Тьми тіней»,
убитих захисників віри та Батьківщини, з’являються перед
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ними і закликають іти за собою, довершити «Божий суд» над
катами… Тоді такі чують, як говорить печера до них… Тоді
про справи лицарські предків розказують їм поля, долини,
вертепи і гори, вкладаючи їм у груди своє «мужнє, героїчної
відваги повне серце»… Тоді кам’яні стіни, що чули молит-
ву святого, промовляють до них, зігріваючи вогнем незнаної
віри їхні серця… Тоді в церкві над цвинтарем полеглих за-
порожців повіє духом козацької давнини, від якого обновля-
ються образи і серця прочан… Тоді від старих мурів повіє
«лунка (що відгомоном грає!) тиша століть», почуєте пісню
месників. Тоді містичним способом перекажуть вам мертві
з могил таємниці їхнього життя та смерті («ким, за що за-
куті»), побачите їхні рани, що стікають кров’ю… Тоді буде
вам «сама історія дихати холодом минулого», почуєте «на-
че на могилі вночі підземний голос», зможете «балакати, на-
че в містичному тумані, з самою історією» рідного краю, по-
чуєте, як б’ється серце нації… Тоді «сама батьківщина про-
шепче вам на вухо свої жалі, сподівання» і накази, без слів
розповість вам це. А тоді, як допущений у почет втаємни-
чених в античних містеріях, відчуєте себе наче оновленим
духом, усе буденне спливе тоді з вас геть, почуєте якесь ду-
ховне тремтіння, містичний жах і радість, просвітиться ваш
розум, ушляхетниться серце, набере нелюдської сили душа,
якась жива, свіжа сила духу увіллється у вас… Ось як дія-
ла та захована в підземеллях, норах, вертепах, печерах си-
ла минулого, думка про волю на ті незвиклі постаті, досвід



 
 
 

яких, за їхніми словами, я переказав тут. Це була та містика
могил, та містична сила, яка вставала, вривалася в душу на-
щадків, які мали очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути ту мову
«без речей». Ось була та сила, яка з незримого світу ставала
активним чинником на землі, насамперед оновлюючи душу
людини, а потім даючи їй творити в плані фізичному те, що
іншим здається неможливим, або дивовижним.

Ось чому ворожа потуга завжди «орлом чорним сторожем
літала» над могилами України, ось чому навіть стежку на-
магалася до тих печер, звідки спалахував незрозумілий їй
вогонь, засадити або порозкопувати ті печери, щоб не пах-
ло навіть духом козацьким, який, коли встане, то «все наше
пропало», як компетентно ствердила московська ворона на
нараді трьох темних духів у «Великому льосі». І нарешті –
ось чому ту нашу закопану силу лицарства, їхню «думу воль-
ную» прийшов «воззвати з домовини» Шевченко, щоб запа-
лити наші душі тим вогнем, що ховався під землею України,
своїм словом, що «пламенем взялось».

Воскресіння цього «пламеня», цього духу старої та вічної
України завжди боялися всі чужі сили, які приходили пра-
вити і володіти нашим Придніпров’ям. Польська письмен-
ниця, зовсім не симпатик України, але людина проникливо-
го розуму та містично налаштована, писала в своєму романі
«Пожога» з часів 1917–1920 рр., бажаючи пояснити, чому
не один палац чужої шляхти і чужого дворянства пішов тоді
з димом в Україні: тому, що цілі покоління кидали на дахи



 
 
 

тих палаців слова прокльонів. Прийшов час, те слово ожило,
вогнем узялось і запалило оселі займанців… Чи ж не таким
є те слово Шевченка, що може душу розтопити й «осквер-
нену землю спалить»? Це було виразне або/або – або «дух
козацький воскресне знов серед мечів», або – чужинець зро-
бить так, «щоб і духом козацьким не пахло» в Україні, ду-
хом еліти, яка зробить із «хамових синів», попихачів будь-
якого поганця націю галайдів, мазеп і богунів, тупталів, се-
рапіонів, антоніїв і феодосіїв. Або минеться «срамотня го-
дина», коли в Україні «мовчать гори (могили), а над дітьми
козацькими поганці панують», як із гнівом і обуренням ба-
чив це Шевченко і бачимо ми, або воскресне в дітях дух пра-
дідів великих, щоб звільнити країну. Або «неситі рознесуть»
в Україні весь спадок давнини, «все піде на грище» зайдам,
«і Запоріжжя, і село, й монастирі», або треба щоб встали з
могил ті, хто будували й формували Україну, вся стародав-
ня підземна традиція нашого краю, вся містика його, якою
настільки до глибини своєї великої душі перейнявся пророк
нової України.



 
 
 

 
VII. «Дух серед мечів»

 
І Наливайка дух великий
воскресне знов серед мечів.

Т. Шевченко

Чому їх, якраз те плем’я козацьке, тих велетнів нашої
історії прагнув він «воззвати» з могил, тих орлів України,
без яких не уявляв собі її воскресіння? Чому він думав, що
тільки їхній «дух великий воскресне знов серед мечів», зве-
де на наші степи суд Божий? Що це був за дух?

Що це був за дух, що оживляв козацтво, з яким здобува-
ло воно славу своїми «горіючим серцем», і мечем, він сам
прозоро натякав двома, повними змісту, словами. Перше –
це слово «сирота», уживане, коли розповідає про сум, що
гнітив його особисто, і Україну, після упадку козацтва. Він
сам один, мов «сирота», почувається тоді; сиротою плаче й
Україна за козаками, які сиротами покинули і гори, і море.
Цей сум зникає відразу, коли він ту свою Україну козаць-
ку, «хоче крізь сон побачить», коли з’являться в його «ха-
тині» «сотники з панами, всі в золоті», коли співець коза-
цької «Енеїди» виворожить перед його духовним оком «ко-
зацьку славу». Тоді він уже «не одинокий», не сирота, тоді
на очі напливають сльози захоплення, ентузіазму, потіхи. Це
було друге слово, яке виясняє звідки з’являвся дух козаць-
кий – як він думав. До Котляревського звертається зі закли-



 
 
 

ком «прилинути» до нього, його потішити.
Почуття усамітнення духовного сирітства свого й Украї-

ни, після занепаду козаччини – перше, і бажання знайти яко-
гось «утішителя», який бодай надію подав би повороту від-
летілих велетнів, орлів України – друге, ось які були ті два
мотиви. й як нагадують вони і внутрішньою інтонацією йо-
го душі, і навіть фразами відомі слова Ісуса, перед тим, як
мав покинути землю, до своїх учнів: «не залишу вас сирота-
ми… дасть вам Отець другого потішителя, духа істини»…
Власне печать цього духу істини, його ореол, бачив Шевчен-
ко над головами «воїнів Христових» старої України, бачив
над головами їхні незримі сили архістратига Михаїла, патро-
на Києва. Про «немерцающий світ Духа Святого» співається
в молитві св. Антіоха, а запорожці говорили про світ «немер-
цающої слави козацької», просвітленої тим самим світом і
натхненної тим самим духом. Не випадково для нього кров
козацька є чиста, свята. І не навмання вибрав поет для однієї
своєї поеми епіграф про «духа істини», якого «світ не може
прийняти, бо не бачить його», бо осліп духовним зором. Але
йому, коли знайшов свого потішителя, якого своїм провід-
ником вважало козацтво, йому було це байдуже. Нехай світ
безчестить і буде безчестити козаків як «розбійників… п’ят-
но в нашій історії», відкидаючи і традиції лицарської Украї-
ни, і силу патрона її, «вождя воїнств небесних», йому було
байдуже. Бо він читав і другу частину з того вірша св. Івана,
хоч не взяв її епіграфом своєї поеми: «Але ви знаєте його, бо



 
 
 

він із вами перебуває і в вас буде». Отже, «нехай не бенте-
житься серце ваше і не лякається». Цей дух, що вболівав над
відсутністю його у земляків, які молилися «чужим богам»,
укріпляв його думку і серце, давав віру, що його відроджен-
ня в душах поколінь нових велетнів виведе Україну «із тьми,
із смраду, із неволі». Всупереч своєму (і нашому) століттю
матеріалізму та безбожництва, вірив він, що цей дух, і тільки
він дає людям і націям силу і в плані фізичному.

Черпав він його і в містиці тих могил, в їхній німій мові, у
тих мертвих свідків колишньої слави, черпав у живих свід-
ків, як автор «Енеїди», від діда свого – свідка або й учасни-
ка останнього, за доби Шевченка, пориву козацького духа;
від діда, який «заховав у голові столітній ту славу козачу».
Там, де гриміла вона, він навчився «добра шукати», ходя-
чи тими шляхами, що йшли гайдамаки, щоб потім про той
шлях «онукам розказать». Від діда ж дізнався він, що культ
козацтва, культ меча тих «воїнів Христових» ішов завжди в
парі з культом святих, про яких читалося в «Мінеях», перед
тим, як розповідалося про гайдамаків. Від діда перехопив і
зберіг до смерті вогонь, яким «столітнії очі, як зорі сіяли», і
яким горіли ті очі, коли розповідав про «немерцающу славу»
України козацької; оповідки, які в малого витискали сльози,
з яких у дорослого виросли «ножі обоюдні», його слова, щоб
розпанахати серця рабів і залити в їхні жили козацької чи-
стої, святої крові.

Дивно, як на той час, якою містичною мовою розповіда-



 
 
 

ли самі братчики (кирило-мефодіївські) про приголомшую-
че враження на них поезій Шевченка. «Він, – писав Косто-
маров, – своїм словом роздер заслону народного (тобто на-
ціонального) життя… Роздер якийсь підземний скарб, вже
стільки століть замкнений багатьма замками, припечатаний
багатьма печатями, засипаний землею, навмисне зораною і
засіяною, щоб сховати від потомства навіть пам’ять про міс-
це, де є підземна порожнеча»… Цілком так само, як казав
Шевченко про Холодний Яр, до якого стежку «умисне за-
садили», або як тепер робили червоні москалі та жиди над
масовою могилою замучених у Вінниці… «Тарасова муза
сміливо ввійшла в ту порожнечу і відкрила вхід до печери
сонячному промінню і свіжому повітрю своїм невгасимим
світильником, що горів нетлінним вогнем Прометея»… Со-
нячний промінь і свіже повітря!.. Чи ж це не той вихор і во-
гонь, із яким Святий Дух зійшов на голови апостолів? Писав
же Куліш, що тоді ніби «над чолом засвітився полум’яний
язик» над кожним із них.463

І коли Шевченкове слово осяяло великі духовні скарби в
тій печері, їх огорнув страх. Їм стало страшно, солодко і бо-
ляче, зовсім так, як тим сусідам, що чули оповідання діда
Шевченка, коли вони «од страху і жалю німіли». Те ж саме
розповідав про себе Леонардо да Вінчі, коли в своїх меди-
тативних блуканнях серед скель, пустився іти однією глибо-
кою печерою, й як його огортали тоді два почуття – страх і

463 Куліш П. Хуторна поезія й інші твори; Костомаров М. Про Шевченка.



 
 
 

цікавість. Як братчики, що зазирнули в печеру, заклеп якої
відвалив їм Шевченко, або як усіх, кого мали втаємничувати
в печерах, храмах ієрофанти в античному світі. Це почуття
малює один із «Квадриги вістника львівського», Юрій Клен,
у піднесених строфах, про нашу київську Святу Софію: там
пізнається «правдивий світ, не той для ока зримий», який,
«крилами розтинаючи вогонь, гойдають тихо грізні Серафи-
ми на терезах своїх долонь»; а кого опалить той світ, тому
«об’явиться, як диво, істота кожної з земних речей… Світ
спалахне й полуда тобі спаде з засліплених очей»… Стояти-
меш в священному жаху, дивно скам’янілий, «немов хтось у
вічність відчинив вікно»… Тоді «побачиш ти у млі, нестерп-
но білій, все, все таким, як справді є воно»… Такі самі сло-
ва, які вживали братчики, осліплені світом скарбів, що їм
показав у відкритих могилах Шевченко; той самий жах но-
вовтаємничених, коли їм показали той незримий світ крізь
«роздертий заклеп» (відчинене вікно), і так само, як Клен,
казав Шевченко – щоб той світ побачити, треба змити по-
луду з очей, прозріти духовно. Так св. Павло побачив доро-
гою в Дамаск світ незримий, якого не бачили його товариші
по мандрівці, і так само йому «спала луска з очей»… Ось
який незримий світ бачив Шевченко над головами козаць-
ких воїнів Христових.

«Світильник горяй і світяй», смолоскип, що горів «нетлін-
ним і вічним вогнем Прометея»… Звідки у слухачів ці сло-
ва? Все це, і ті полум’яні вогняні язики над чолом обранців,



 
 
 

все це символи небесного вогню, що опалив Шевченка ще
малим хлопцем, того вогню, який світився в очах діда, який
горів в очах хмельничан, в словах надгробної мови С. Зор-
ки, який горів над чолом всіх посланців Вищої сили, відб-
лиск духа-утішителя – в апостолів, у святих, у воїнів за святу
справу, у натхненних згори поетів і мистців, героїв, проме-
теїв, над чолом всіх, тих героїчних постатей, виворожених
Шевченком перед нами в своїх поезіях. Це вогонь посланця
Божого до Діви Марії, що в нього, «аж іскри сипали з очей».

Це вогонь, що в ній самій горів, як «світ незримий її розіп-
нутого Сина»; тим вогнем свого серця – «смілим орлім оком,
смілим серцем» вміють вони доглянути і роздмухати «во-
гонь добрий», хоч як глибоко й не була іскра його захована в
попелі нашої душі. Відблиск того вогню горів у «повнім від-
ваги героїчному серці» хмельничан і мазепинців. Це ж був
і вогонь, що «заклюнувся» у серцях неофітів. Це була та бо-
жественна іскра в людській душі, про яку писав Тома Кем-
пійський, це був і той новий «вогонь із Холодного Яру», що
запалював серця прочан. Це був і той вогонь, що його до-
бування було «першою магічною дією» господині в Україні
на святвечір, удосвіта, коли кременем і кресалом добувалося
«новий вогонь»,464 символ Шевченкового «вогня невидимо-
го святого», який посилала йому в душу його зоря.

Інтелігенти лівого табору, які поклоняються ідолам сучас-

464 Воропай О. Звичаї нашого народу. – Мюнхен, 1958; Одкровення апостола
Івана. – ХІХ гл.



 
 
 

ності, все це вважають забобоном або «пересудами», негід-
ними нашого «поступового століття». Вони можуть сміяти-
ся, обурюватися містицизмом Шевченка або соромливо об-
ходити його, але Шевченко слів на вітер не кидав. Кожне йо-
го слово, а ще більше фраза, ховали в собі якусь містичну
формулу, а її висловлювання часом дослівно повторювали
висловлювання на цю тему євангелістів або містиків.465 Не
на вітер кидали свої слова про його проповідь деякі братчи-
ки, коли називали його «світильником, що горів і світив»,
що показував дорогу у темряві, що жаром запалив їхні сер-
ця до всього великого. Він сам у своїх поезіях молився, щоб
просвітився його розум світом і спалахнуло його серце по-
лум’ям того вогню. І цей вогонь, який просвітив та опалив
серце братчиків, діяв на них (і не лише на них), як «голос
труби архангельської», воскресив їх, закликав від духовної
смерті до життя.

Куліш казав, що слово Шевченка поранило (йому було
«боляче») його і йому подібних, замкнену в темній печері,
думку, що жила «під впливом загальноросійської науки та
поезії». Слово Шевченка «розтроюдило ту рану» в голові,
яка адорувала чужих божків.466 «Страшно і боляче» стало
його звихнутому розумові й охлялому серцю. В інших нав-
паки світлом того слова «загорілася» думка, і серце ожило,

465 Воропай О. Звичаї нашого народу. – Мюнхен, 1958; Одкровення апостола
Івана. – ХІХ гл.

466 Донцов Д. Дві літератури нашої доби; Шевченко Т. Поезії.



 
 
 

сильніше забилося поривом, любов’ю до високого, що, зі-
рвавши старі замки в їхній душі, показала їм муза поета. А
у Квітки-Основ’яненка вирвала та муза ще яскравіші та ще
глибші слова: «Шевченко широко обняв Україну з її моги-
лами кривавими, з її страшною славою, і з того часу всі у нас
поділилися на живих і мертвих, мертвих, не прозрілих і на
воскреслих з одвертими духовними очима і з серцем, опале-
ним тим вогнем, який бухнув на них з могил козацьких, з
нашої давнини».

І не лише братчики уздріли раптом ту містичну силу, що
світила та палала, що нею одержимі були великі предки, й ве-
летенську міць якої відкрила їм муза Шевченка. В його тво-
рах та сила виблискує всюди для тих, хто мають очі, щоб ба-
чити, і серце, щоб відчувати. Звертаючись до Діви Марії, ма-
тері козацького краю, молився Шевченко, щоб послала йому
«святе слово святої правди голос новий»; щоб слово те «про-
світило і оживило», і щоб «подало душі убогій силу, щоб ог-
ненно заговорило, щоб слово пламенем взялось, щоб людям
серце розтопило і по Україні пронеслось і в Україні святи-
лось, те слово, Божеє кадило, кадило істини»… Ті самі два
моменти, дві ознаки духа-утішителя – вогонь, сила, що дає
світ розуму і жаром запалює серце, любов’ю до «Божого ка-
дила, кадила істини»; щоб через діяння тих двох сил серце
його ожило, щоб людина, як казав Квітка, під тими вплива-
ми духовними стала не мертвою, а живою духом. Істина, путь
і життя!



 
 
 

В іншій поезії звертається Шевченко до людини, яку вва-
жав пророком на нашій землі, просячи її: «Світи на мене і
огрій, і оживи моє побите серце»… Знову ті два моменти –
світло і жар вогню, що дають життя. І далі про діяння тих сил
(або тієї сили) «і оживу, і думу вольную на волю із домовини
воззову», з темної печери здобуде «вогонь новий», з печери
людських душ, в яких ще «іскра вогню великого тліла». В
поезії «Пророк» він висловився ще ясніше: що Господь по-
силає на землю «пророка, свою любов благовістить, свято-
му розуму учить» (знову ці два стрижні – сліпуче світло від
світу та горіюча іскра від жару вогню, любові до вищого).

Хто думає, що ці фрази – «поетичні фантазії», той нехай
зазирне до праджерела того вогню згори, як його представ-
ляє, наприклад, св. євангеліст Іван. Шевченко просить про-
світити своє слово та запалити душу «Божим кадилом», го-
ворить про животворящий «світ незримий розп’ятого» – про
джерело та його аспекти, а в св. Івана читаємо, що «Бог –
це світ, що світить у темряві і що Він є любов, яка запалює
серце».467

Це й є джерело, з якого черпав він своє поняття й уявлен-
ня про Вищу силу та про її животворчі аспекти, якими па-
лала наша козацька давнина. Лише наша доба, де чортівсь-
кі сили намагаються обернути людину, що складається з ду-
ху, душі та тіла, в бездушну двоногу худобу, вульгаризува-
ла, спростачила й ці поняття, той «світящий і горіючий» во-

467 Поезії й інші твори Т. Шевченка.



 
 
 

гонь небесний, кинутий в душу людини. Замість розуму свя-
того, до якого звертався Шевченко, що без нього, на дум-
ку поета, «нічого не вдіє убогою головою» людина, сучас-
ні лжевчителі поставили на постамент ідола людського розу-
му, а замість «утвердити ум к любви горній», як читається
в молитві, почали його деморалізувати так званим гуманіз-
мом, любов’ю до плотського. Як глузував із тих лжевчителів
Шевченко! Як сміявся з них, що своїми «лукавими устами й
язиком велеречивим возвеличили на диво розум наш і наш
язик», та й ще кидали зухвалий виклик Творцеві. «Та й де
той пан, що нам закаже і думать так і говорить»? Як глузу-
вав із тих лжевчителів нашого «прогресивного» століття, які
шалено стверджували, що «немає Бога, тільки я»! Тільки во-
ни і тільки їхній плотський розум! Як пророче ворожив їм
Шевченко, що хутко скаже той «пан» своє Слово, а тоді «по-
ниче наче стоптана трава» і «думка їх, і їх слова»; що госпо-
дарями в їхній преславній «костяній коморі» стануть «свині
із надвору». Мудрості «століття цього», її «современним во-
гням» протиставляв Шевченко вищу божественну мудрість.
Говорячи про останню, каже він: «неначе срібло куте, бите
і семикратно перелите огнем в горнилі, словеса твої, о Гос-
поди, такії». Це була і догма нашої блискучої та мудрої дав-
нини. Дмитро Туптало писав про мудрість «свого розуму»
людей «сліпих душею», і про мудрість вищу: «одне, бо ро-
зум духовний, а друге – розум світу цього». Про це ж мож-
на прочитати у Томи Кемпійського, який розрізняє «золото,



 
 
 

випробуване вогнем, тобто мудрість небесну» від мудрості
століття, який каже, що залишений на свої власні сили, ро-
зум людський тяжіє лише до земних речей; той «природний
розум наче та божественна іскра (іскра вогню великого), за-
хована у попелі (ідентична фраза у Шевченка!) огорнений
густою темрявою і не має в собі повного світла правди» без
допомоги мудрості надприродної, або, як казав Шевченко,
Божого вогню. Те саме знайдемо в Євангелії: про дві мудро-
сті – «мудрість, що сходить згори і мудрість земська, душев-
на, бісівська».468

І другий стрижень тієї сили вульгаризував вік матеріаліз-
му – любов. І Шевченко, і містики Сходу та Заходу, і той же ж
Тома Кемпійський розділяли любов земну і любов «горню»,
любов до тварин і любов до Творця, останню ставлячи над
першою, яку називають або хаотичною (desordonnее), або, як
Шевченко, «глупою», що прив’язує душу до зручності та на-
солоди, розм’якшує її, часом вироджуючись у потурання фа-
рисейству або перекинчицтву, в нездібність ненавидіти зло.
Шевченко не розумів любові до вищого і до мамони разом.
Писав: «Любити – лиш одне! не розділять любов прекрасную
на двоє… Хто ж каже, що усе він любить, холодний камінь
той, він бреше, нічого він тоді не любить, він богохульствує!..
Любов як сонце яснеє високо одно на небі голубому».469 І ми
знаємо цю любов Шевченка, її інтенсивність, її виключність,

468 Поезії й інші твори Т. Шевченка.
469 Поезії й інші твори Т. Шевченка.



 
 
 

її спрямовуючу, для якої готовий він «душу погубити».
Він знав, що ті два стрижні однієї великої сили дають на-

самперед «душі убогій силу» й ясність думці людини. Знав,
що вони всім окриленим тією силою, як колись лицарству
України, дають одну непохитну ідею, яка не знає сумнівів,
дають незламну віру в неї, віру в пріоритет чинника духов-
ного, не матеріального, надлюдську відвагу волі для її здійс-
нення, усувають роздвоєння і страх, даючи цілком реальні
досягнення в плані фізичному. Хто певний однієї мети, той
не відхилиться від свого шляху. Хто горить одною ідеєю, той
не є літеплий і не ділить своєї любові на гору і діл, не лю-
бить двох панів – Бога і мамону. Той, нарешті відважується
на «непочитальні», в очах безвірника, кроки, в того «виро-
стають крила», якими може «неба дістати», здобутися на ге-
роїзм подвижників Лаврських, або «неофітів», або його Тря-
сила, Жижки, Гамалії, Гонти. Шевченко був до глибини душі
перейнятий думкою про пріоритет духовного стрижня над
матеріальним, певний безмежної креативної, творчої, ефек-
тивної сили, натхненної вірою думки, креативної сили сло-
ва. «Нове слово», яке «надихне, накличе, нажене» воскрес-
ла правда й «між люди криком пронесе» таке слово, був він
певний «і люд окрадений спасе». Творча думка і гаряча віра
можуть гори перевернути в світі фізичному. Слово, натхнуте
вірою у свою силу, в пріоритет духовного чинника творить
дива, і в житті людини та нації. Він це знав, знав, що Вища
сила, яку закликали до себе євангельські хворі, сила незри-



 
 
 

ма, духовна лікувала фізичні недуги та душевні, творила ди-
ва і в царині фізичній. Але в багатьох містах не робила цьо-
го серед їхніх мешканців «по невірію їх». Цю правду схопив
у лаконічних словах апостол Яків. «Двоєдушні люди, – ка-
зав він, – нетверді в путях своїх», тобто, люди з роздвоєною
думкою, що не знають де правда, де брехня, ні за ким, ні ку-
дою йти, і з роздвоєною душею, які не вміють всім серцем
палати вірою та поривом до одного, хитаючись між добром і
злом, між правим і лівим, завжди будуть нетверді на дорогах
своїх…

Шевченко знав, що та Вища сила, до якої він як христи-
янин молився, може навіть «убогій душі післати силу»; мо-
же благословити навіть «нетвердії руки»; зробити їх твер-
дими, може попихачеві будь-якого поганця виростити кри-
ла до високого лету. Він учив нас, що творча ідея, коли «во-
гнем сльозою» впаде на землю, в план фізичний може ста-
ти згубою (притчею) тиранам. Ця ж незрима Господня си-
ла духовна «стане сторожею з того світу», щоб допомогти
приниженій нації, – вчив він, – встать на ката». «Світ незри-
мий розп’ятого», мов вогонь той, запалив душу Його Матері,
яка зібрала до гурту охлялих і заляканих учнів, допомогла
їм «воспрянути» і піти світом поширювати Його науку. Ця
ж незрима сила дає невільникам силу кидати виклик неро-
нам; дає силу доглянути та роздмухати Божу іскру «в по-
пелі» душі людської, надати їй динамічної сили, яка вали-
ла царства тиранів і перевертала фальшивих ідолів лжепро-



 
 
 

років. Допомагала відректися від усього буденного, як ка-
зав він, не дрібніти душею, пересилити горе, не знати яке й
не заломитися, не гнути коліна перед слугами диявола. Та
сила рукою твердою своєю допомагає розв’язати наші руки
безсилі та покарати тих, хто чинять зло. Та сила допомагає
«трупам очі розкрити» і мертвим встати з могил, засвітити
в згаслих душах «світоч правди й волі». Та сила допомагає
встати тим, хто «оглухли, похилились у кайданах» і допо-
може їм «покрить землею трупи ворожі». Аби лиш «не мо-
литись чужим богам, а правдивого благати». Та незрима си-
ла допомагає тим, хто натхненні нею, «на торжища й черто-
ги» понести слово правди. Магія того слова робить те, що
«нетвердії, душеубогі» скидають з себе «униніє і страх, мов
ту полову»; магія слова великої правди, яка на землю при-
летить, творить дива. «Незрячі прозрять, а кривії побіжать,
німим отверзуться уста» від цілющої сили слова правди…
Позбувшись «двоєдушія», стають вони «твердими в путях
своїх». Ось яку ілюстрацію до цих снів св. Якова дає своїми
геніальними поезіями Шевченко, в своїх для сліпих «незри-
мих скрижалях».

Твердження Шевченка, його віра, що «з невидимого по-
стає видиме» била в обличчя збаламученим адептам «про-
гресу» та матеріалізму. Тим не менше це була віра непоруш-
на і зрозуміла кожному, хто, як колись братчики, «бачуть над
головою поета незримий вогонь, що зійшов на нього згори,
полум’яний язик, який колись зійшов на апостолів, і дав їм



 
 
 

силу змінити обличчя нашого світу».
Це був світ незримий розп’ятого Сина Марії, який «за-

клюнувся» в ній, «дійшов до крові, до кости», і через неї
надихнув апостолів «по всьому світу любов і правду розне-
сти». Це той вогонь, інспірації якого шукали в своїх душах
через архангела Михаїла воїни Христові в «Гайдамаках». Це
був вогонь, яким палали очі поетового діда і який поет тоді
ще відчув у собі; вогонь, який виблискував, світив і горів,
немов із світильника, й опалив братчиків. Це був той вогонь,
що будь-яке «униніє і страх, мов ту полову розвівав»; який із
гурту людей робив нову расу прометеїв, давав їм силу «ти-
ранів скувать в залізні пута», давав їм силу на них «суд Бо-
жий призивати» і мечі в руки «на отмщеніє язиків». Той во-
гонь, який своїм пророчим словом прийшов розпалити се-
ред мертвих душею, живих і ненароджених земляків, той,
хто став в Україні «голосом вопіющого в пустині», боян овія-
ного тим духом лицарства запорізького.

Це був дух тієї нової, побаченої ним раси сильних духом
велетнів, які виведуть Україну «із тьми, із смраду, із неволі»,
раси, яку він виводив у постатях своїх гонт, залізняків, га-
лайдів, гамалій, дорошенків, гордієнків, полуботків, єрети-
ків, алкидів, юродивих, неофітів, прометеїв, жижок, трясил,
наливайків, з думкою, що не знала сумнівів, із серцем, па-
лаючим ідеалом правди та волі, з волею твердою; в постатях
безстрашних лицарів України, що боялися лише Бога, шля-
хетних, які ненавиділи нікчемність, зло та зраду. В поста-



 
 
 

тях, які палали такою любов’ю, до якої не доросли «прогре-
сивні» фарисеї наших днів із їхньою облудною проповіддю
«моральності» і виправдання всіх лакеїв, рабів, попихачів,
плебеїв, що в кожного пана готові були «патинки лизати».
Це була любов не до земного, тілесного, а до вищого, Боже-
ственного, що «не дає себе стримати нічим земським», яка
«часто не знає міри, якій ніщо не затяжке, яка поривається
понад те, на що має силу, яка ніколи не шукає виправдання
в неможливості чогось, уважаючи все можливим для себе.
Яка – якраз через те і – може все, і довершує багато діл, що
втомлюють і вичерпують того, хто не має такої любові», хто
одержимий страхом перешкод і браком віри.470

Ось який був той дух, ось якої нової раси «дух воскрес-
не знов серед мечів» в Україні, думав він. Дух-утішитель,
за яким сиротою тужила пригноблена Україна, дух, що зро-
диться в нових поколіннях лицарства дніпрового, які ножем
його слова розпанахають своє «погане, гниле серце, вицідять
сукровату і наллють (в нього) живої, козацької тої крові».

Знав він це, викликав із могил того духу і тих людей но-
вих, синів сонця правди, як називав їх, або синів світла, як
у св. Івана. Але й знав, що встануть вони в злий час, в час,
коли Україну «присплять лукаві» вожді й «у вогні її окраде-
ную збудять». В злий час страшного Армагеддону, до якого
стомленими кроками наближається наша доба. Цей Арма-
геддон (так кажуть компетентні дослідники) не обов’язково

470 Поезії й інші твори Т. Шевченка.



 
 
 

треба розуміти як кінець світу, а лише як кінець якогось, ко-
ротшого чи довшого, відтинку часу, доби. Так само, як шість
днів створення світу не можна розуміти, як шість днів нашо-
го календаря. Так розумів цей кінець століття цього і Шев-
ченко – як кінець довгої доби та початок зовсім нової, після
великої катастрофи.



 
 
 

 
VIII. «Останнє судище»

 
Не думайте, що я прийшов принести мир на

землю, не мир прийшов я принести, а меч.
(Мат. X)

Настане суд! Заговорять і Дніпро, і гори, і
потече сторіками кров у синє море дітей ваших.
Т. Шевченко

Цей день «страшного судища», тої «кари», яка «розпа-
деться» над Україною, показав Шевченко в містерії «Вели-
кого льоху», як і в деяких поезіях пророчого характеру, які
своєю силою викликали образ громової «труби архангельсь-
кої». Малює добу великого змагання зі силами зла і тріумфу
Добра, якщо люди стануть людьми, коли, як казав він, сха-
менуться, опам’ятаються, покаються, не будуть служити чу-
жим богам, коли воскресне в Україні лицарство козацьке.

Показує він майбутню катастрофу, в дусі нашої старої лі-
тератури, в одному грандіозному видовищі. В «Зерцалі бо-
гословія» Транквіліан Ставровецький поділяє Всесвіт на три
частини, три поверхи – на світ незримий, світ людський і світ
злої, диявольської сили. Драма «кінця століття цього» у ба-
ченні Шевченка відбувається в усіх трьох відтинках космо-
су. Євангеліст, у подібну добу кінця нашого століття віщує,
як і Шевченко (у «Великому льосі»), що тоді «будуть знаки



 
 
 

на небі… і на землі великі землетруси… тривога серед лю-
дей, огорнутих жахом того, що має прийти».471 Інші знову
так, як і перед потопом, гулятимуть і бавитимуться, несвідо-
мі того, що суне на них… Бо і у «Великому льосі», над Чи-
гирином «земля затряслася й мітла (зоря, комета) простяг-
лася… Страх і переполох неприкаяних душ… Замішання і
тривога серед духів злоби піднебесних». А на землі, серед
людей, біля Суботова – «базар людей насходилось», гульня,
забава і гомонять, що «ото потоп буде»… Як у його Віфлеємі
(«Марія»), так у Шевченковій містерії «зійшовся люд і ше-
потить, що щось непевне з людьми буде»… Переказують чут-
ки, що збирається «москаль весь світ полонити», що мужики
тонутимуть у потопі, що заборонять їм красти воду з річки і
пісок орати… Що землю ритимуть, шукаючи якихось скар-
бів… Аби сам дух козацької України «витеребити й викорі-
нити»… Як тепер в Україні «під московським караулом»!

Насамперед він бачить, що над колишньою гетьманською
столицею, над Чигирином, «мітла простяглася» (варіант –
над Києвом, над духовним осередком України), а «над Дні-
пром і Тясмином земля затряслася»… Має встати козацтво,
встати «той, хто всім верховодив», хто буде, «як той Гонта»,
тобто другий Гонта, новий прихід якого виглядав біля Хо-
лодного Яру, біля могил козацьких дух Залізняка і його ко-
горти. «Земля затряслася» над «повитим жидовою» Чиги-
рином, щоб із неї встало козацтво. Це ж той момент, коли,

471 Євангеліє від Луки. – ХVІІ і ХХІ.



 
 
 

він бачив, «заворушиться пустиня», коли «на Страшний суд
мерці за правдою встають».

Коли цю свою поему автор назвав містерією, то, мабуть,
як і наші різдвяні легенди, в образах та ідеях, взорувався
він на містерії всіх містерій, – на Різдві Христовім. Мітла
на небі під час народження Гонти (провідника воскресло-
го козацтва) – це порівняння з тією «мітлою з востоку», що
«над самим Віфлеємом боком огненная зійшла», провіща-
ючи народження Спаса роду людського. Бо мітла над Чиги-
рином провістила народження спасителя козацької України,
який покладе кінець її «срамотній годині» й «оживить її дав-
ню славу». Мітла, зоря, комета з давніх-давен розглядала-
ся, як знак переломної, межової години, прихід нової доби,
нового століття; як знак, що має прийти під охороною Ви-
щої сили, її посланець для великої місії на землі, чи в якійсь
країні. З «Гайдамаків» знаємо, що вони під проводом Гонти
віддали себе під протекцію патрона Києва, архангела Михаї-
ла і його сил; що він, як співається в молитві, «хоронив ге-
роїв кровом крил своїх невещественних» (незримих, нема-
теріальних), тих, що виросли, щоб неба дістати у Галайди й
інших, хто йшли з ним. В одній коляді співається про «зо-
рю», що в Бога була», і звідти прийшла, щоб «стати у па-
на Івана та на його дворі», й принести їм ласку Божу. Шир-
шу, більшу ласку принесе зоря в час народження нового па-
на Івана Гонти його дворові, поставивши біля того Чигирина
«сторожу з того світу». Ось що означала у нас та зоря Шев-



 
 
 

ченкової містерії.
Аналогій такого явища зустрічаємо багато в історії. Били-

на про Вольгу Всеславича розповідає, що коли він народи-
вся, зійшов молодик на небі, комети та нові зорі були вісни-
ками страшних майбутніх подій. Як свідчать історія чи пе-
рекази, коли Ксеркс вирушав на Європу, з’явилися знаки на
небі… Так само перед тим, як Філіп Македонський мав по-
бити афінців… Перед взяттям Карфагену Сціпіоном, перед
смертю Цезаря, перед навалою на Риму готів тощо. Під час
походу Ігоря на половців «померкло сонце»… Свідок руйну-
вання Єрусалиму Титом, жидівський історик Йосиф Флавій
писав про «дива в повітрі, які мали звістувати спустошення
Юдеї».

Мав Шевченко, мабуть, перед очима, пишучи свою
містерію «Великого льоху», містерію містерій. Бо не лише та
зоря (мітла), що повідомляла про народження нового Гон-
ти, свідчить про це, але й заповідь, що в цю велику годину
«козак оживе», оживе козацтво, і мертві встануть на його за-
клик із могил, і що коли це станеться, вже буде не за горами
час змиршавілому нікчемному поколінню. Що воскреслий
Гонта, новий спаситель України, принесе їй правду та волю,
прийде творити суд живим і мертвим, і на поганців, які ка-
тують Україну «наша Правда накличе Божий суд», – вогонь
і кров.472

Вже в цих словах видно, яке подвійне завдання матиме в
472 Шевченко Т. Микита Гайдай.



 
 
 

останні дні доби нашої воскресле козацтво. Злі духи з «Ве-
ликого льоху» – як біси, що першими в Ісусі впізнали Хри-
ста, впізнали за кого і проти кого повстане новий Гонта: він
буде «катів катувати» й тих, що «катам допомагають»; а «як
виросте той Гонта, все наше (чортівське) пропало»; він «усе
(що сили зла вважають за) добре поплюндрує, і розпустить
правду й волю по всій Україні», а поки що прихильники ко-
зацтва «на катів кайдани готують», а нове козацтво ту свою
правду по землі «криком пронесе і люд окрадений спасе».

Правда? Це в думці Шевченка було «сонце Правди», «світ
незримий розп’ятого», ним була натхненна стара правда ко-
зацька, яка тепер «п’яна спить», «лягла спочить з козаками»;
яка з ними й встане, щоб повернути свободу Україні. Перш у
світі духовному, а, за тим, у світі фізичному, через боротьбу,
муки, страждання до остаточного тріумфу.

Це подвійне призначення козацтва – в справі духовного
та політичного оновлення України визирає без угаву в по-
езіях «Кобзаря». І в наших колядках, і в тих книгах мудро-
сті християнської, і попередньої доби, якими були натхненні
вони, знайдемо ідеї Шевченка. Зоря в наших колядках віді-
грає містичну роль, є символом животворчої сили в природі.
Зоря ходить «Бога шукати», щоб «людей спасати», а як зійде
на землю Спас, як його впізнати? Впізнати так, що в нього
«на правім плечі ясне сонечко, на лівім плечі світел місяць,
межи плечима чорна кутонька, а у боченьку ясна зброєнь-



 
 
 

ка».473 Сонце правди, що укріпляє розум, ушляхетнює сер-
це (благородні кістки козацькі), сталить волю і робить твер-
дими руки, щоб тримати в них «ясну зброю». Чорна кутонь-
ка? – як у старшини в «Гайдамаках», де всі «в киреях чор-
них, як один». Чи не нагадує цей образ ще більше того, вже
згадуваного вище, вершника «Одкровення»474 на білім коні,
який прийде «судити і воїнствувати», в одежі, багряній від
крові, що за ним летітимуть воїнства небесні, що з його вуст
виходитиме «острий меч (слово Боже), щоб ним разити на-
роди»? Вершник-козак… Нести народам суд, кару і розпра-
ву… Проливати кров ворожу… «Мечі обоюді», що вийдуть з
посіяного в душах людей великого слова, «кадила істини»…
Чи ж ці образи Шевченка, пов’язані з його уявою «останньо-
го судища» доби, не нагадують образів та ідей Апокаліпси-
са? Подвійне призначення козацтва, що встане з могил, як
його розумів і бачив Шевченко, це – принести нове слово
Правди своїм натхненним словом, і карати зло своїм мечем.
Бо він, за Макарієм Великим, знав, що «де Дух Святий, там
мов тінь ідуть гоненія і брань». «Брань» – боротьба з воро-
гами «плотськими і безплотними» (тими останніми в своїй
душі), словом, мов «вогнем пекти холодні душі», «людське
серце пробивать, вицідити з нього сукровату і наллять живої
козацької тої крові», а тоді «слово правди понести по всій
невольничій землі», будь-яке «униніє і страх розвіяти, мов

473 Легенди старі.
474 Апокаліпсис. – ХІХ.



 
 
 

ту полову» тим «святим огненним словом» в душах убогих,
зробити з мерців живих людей, створених на Божу подобу,
активних борців за свободу.

Недарма уявляв Шевченко і свого нового Гонту, і Алкида,
й апостолів, і Гамалію, велетнями, прометеями, які запалили
в серцях людей небесний вогонь. Давньогрецька легенда про
Прометея каже, що Зевс звелів йому зробити з глини людсь-
кі постаті, а їх жили наповнив він кров’ю різних тварин, тому
окремі люди й отримали відповідну вдачу: одні відвагу лева,
другі – вірність і заздрість пса, треті – хитрість лиса, четверті
– боязкість зайця, підступність кішки. Але щоб оживити їх,
їм бракувало двох стрижнів – світла та тепла. Щоб обдару-
вати ними людину й її оживити, й стягнув Прометей вогонь
із неба, запаливши смолоскип об небесну блискавку, або, як
каже інша легенда, об сонце… Його світло і тепло, жар – це
знову ж таки основні ознаки Духа Святого – «світ розуму»
і палкість любові. І зрозуміло, чому настільки був закоха-
ний в свої прометейські постаті Шевченко! На кожному кро-
ці його творчості приходять ті два елементи, два божествен-
них стрижні – запалити серце та просвітити розум, якими
хотів обернути людину з «сукроватою кров’ю», з кров’ю вів-
ці («овеча натура»), безроги, пса, вола тощо, з напівлюдини,
відданої лише матерії, в людину, як він казав, створену на
подобу Божу, з іскрою вогню великого в її серці, світу Божо-
го, який чортова сила збиралася в пута закувати і скувати
живу душу.



 
 
 

Всі оті слова з «Кобзаря» й їм подібні не є фантастичними
пасажами поета, але глибокими думками містика, який знав,
що каже, хоч цього не знають часом і досі його читачі. Це
була його, пророка, боротьба з «безплотними ворогами», які
якраз у його час, в середині минулого століття, розпустили
крила до лету, щоб знищити дух і душу людини; боротьба за
спіритуалістичне визволення людини, визволення її духу «із
тьми, із смрада, із неволі» злої сили; боротьба, яку насампе-
ред мало підняти воскресле козацтво, і без якої не воскресла
б Україна…

А коли диявольські сили персоніфікує він (у «Велико-
му льосі») в образі трьох ворон, як сили, які допомагають
Москві проти України; коли в цей прийдешній час повстан-
ня з могил нового козацтва, як геніально візуалізував Шев-
ченко, Москва заходиться «випалити Україну і Дніпро спу-
стити в синє море», і «розкопувати високі могили, нашу сла-
ву» навіть у пам’яті нащадків знищити, то чи ясно він не
вказує, що натхненником Москви в цю годину буде диявол?
Як в одній колядці, коли мав зійти до пекла Христос визво-
ляти душі, «пішов Ірод аж до аду к Люциферу на пораду»,
так також нарада чорних сил (ворон) яскраво представлена
символічно у «Великому льосі». Злетілися вони, покликані
першою вороною – злим духом України, щоб «на льох диви-
тись». Повідомляє їм третя ворона, що цієї ночі народиться
новий Гонта і почнуть вставати козаки з могил, щоб розне-
сти «правду та волю» по Україні, та що вона, та ворона, ма-



 
 
 

буть, в окультних книгах чорної магії, начитала, що як виро-
сте той Гонта, все наше, все чортове пропало; що треба, от-
же, негайно всім трьом воронам щось робити, щоб рятувати
царство диявола і своїх слуг на землі.

Три ворони… Чому саме три? Тільки щоб, крім злого духа
України, представити злих духів Польщі та Москви, що до-
помагали першій вороні «катам допомагати» в Україні? Не
тільки! Могла б бути й четверта – та, що, як той «поганець»
у «Гайдамаках», також «над козаком коверзувала». Але та
сила завжди виступала не як самостійна, а як союзник дру-
гої чи третьої ворони, отже, її можна було оминути. Може,
саме тому вибрав Шевченко число три за «Одкровенням»
св. Івана,475 бо там в день Армагеддону «бачив, як виходили
з уст Сатани, звіра і лжепророка три духи нечисті… бісівсь-
кі духи… щоб зібрати царів Всесвіту на брань у той вели-
кий день»? Чому в образі ворон? Мабуть, тому, що зі старих
часів вкорінилася в Україні думка, що зазвичай «врани воз-
граяша на смерть», на страшні події. У Данте, Люцифер, во-
лодар doloroso regno, пекла, з якого виходять «всі муки, всі
зла», має три обличчя в голові (диявольська трійця – «безум-
ство, злоба і стерильність»). Є в Данте також три фурії-меге-
ри, що як немезиди виходять із підземного царства на землю,
щоб цілі країни карати чумою, війнами та голодом… Але,
думаю, є глибша, істотніша причина, чому тих ворон, що ма-
ють знову згубити народжене козацтво, з’являється трійця.

475 Апокаліпсис. – ХVІ.



 
 
 

Я вже зауважив, що насамперед боротьба сил, добрих і
злих, цього страшного дня Божого гніву має відбутися в світі
незримому, в людській душі, яку насамперед захочуть ко-
румпувати у відродженому козацтві, щоб потім знищити її
та його. «Передусім, – казав апостол Павло, – наша брань
не проти крові та плоті, а проти владоможців пітьми століт-
тя цього, проти духів злоби піднебесних»,476 які будуть на-
магатися зламати той меч духовний, із яким насамперед, на
думку Шевченка, має прийти в світ на боротьбу зі злом ко-
зацтво України. Тому на своїй чортівській нараді біля Ве-
ликого льоху вирішують ворони цьому вождеві повсталого
козацтва (новому Гонті) вбити дух, корумпувати душу. Ми
вже звертали увагу, чому «весь дух козацький завмер» в ча-
си Шевченка після упадку Війська Запорізького і Січі: вна-
слідок зникнення трьох основних ознак характеру лицарства
– зникнення мудрості, шляхетності та мужності (інтелекту,
чуття і волі); коли «славних прадідів онуків поганих» можна
було Москві або підкупити, або одурити, або залякати. Під-
лота, глупота та страх – ось ті три основні вади, наявність
яких змінює лицаря, за словами Шевченка, в плебея, а ко-
зака – в свинопаса. Й якраз до тих трьох основних вад, сла-
бостей людської вдачі і вирішують звернутися три ворони з
«Великого льоху», щоб деморалізувати своє й усе диявольсь-
ке в Україні, ворога – воскресаюче козацтво, та його знищи-
ти. І так, одна ворона пропонує «золотом розтопленим зал-

476 Данте Аліг’єрі. Comedie Divine. – Пісні 9 і 34.



 
 
 

лять йому очі», новому Прометеєві України, тобто осліпити
його золотом так, що втратить зір, розум, перестане відріз-
няти правду від брехні, втратить мудрість. Друга ворона про-
понує «царськими чинами скрутить йому руки», зробити з
нього «нагодованого, обутого і в кайдани закутого» лакея,
позбавленого почуття честі, того благородства, яке, за слова-
ми Шевченка, завжди вирізняло і мало вирізняти лицарство,
й яке дає йому можливість відрізняти добро від зла. Нарешті
третя ворона хоче послати на нього «всі зла і всі муки», тоб-
то муками вбити в його душі мужність, третю основну ри-
су вдачі лицарської… В апокрифічному Євангелії Никодима
називає він диявола «князем смерті, зла і зради», або «кня-
зем мук і страха, смерті і страждань».477 І чи ж не до тієї са-
мої диявольської зброї хочуть вдатися «духи злоби» ворони,
щоб пригнітити того, хто має повстати проти зла, зради та
страху? Проти провідника воскреслого козацтва, що завжди
боролося зі спокусами і з діяльністю диявола в Україні? Кож-
на з трьох ворон мала завданням зламати одну з трьох чес-
нот лицарства, його дух, які забезпечували йому перемогу в
світі фізичному. Може, тому самі три ворони?

Підкуп, одурення, «всі зла і всі муки» – ось що чекає у
розумінні Шевченка його Україну з боку диявольської си-
ли Москви в день «страшного судища», який він бачив на-
перед! Але це ще не все! Перша ворона, знаючи козацтво,
нехтує порадами своїх сестер, каже, що Гонта «клятий недо-

477 Послання до Ефесян. – VІ; Шевченко Т. Твори.



 
 
 

вірок золота не схоче», ні чинів, а загроза страхіть і мук його
не візьме. Тому радить дещо інше: «Поки сліпі люди, треба
його поховати, а то лихо буде» всій чортовій силі в Україні
й її прислужникам – чужим і своїм. Убити! Така ж порада
віковічного духа злоби над Україною, бо подібне зустрічає-
мо в драмі «Володимир» Т. Прокоповича. Перша ворона в
своїх пекельних книгах «начитала», що як встане козацтво,
то «все наше пропало», пропаде царство диявола в Україні,
а поганські жерці Жировол, Піяр та Куроїд отримали з пекла
вістку, що Володимир збирається охрестити Київ (як новий
Гонта повернути культ Правди Христової і вождя «воїнств
небесних», патрона Києва, архангела Михаїла). Отримавши
цю звістку, жерці збираються – їх троє, як і три ворони –
за допомогою злих духів оволодіти Володимиром, отруївши
його духом розпусти, як ворони зробити те ж саме золотом
і чинами з Гонтою, бо знають, що Володимир в іншому ви-
падку винищить їхніх ідолів і визволить душі з пекла… Ко-
ли ж корупція не вдається, то намагатися вбити. Одвічна по-
рада злої сили! Читаємо у «Кобзарі», коли мало народитися
християнство, прибули вістуни «до Ірода з Віфлеєма», і до-
несли, що «росте в пшениці кляте плем’я, зітни, поки не під-
росло» (порівняйте «заки виросте отой Гонта» убити його).
Але не лише злі, є й інші духи в містерії Шевченка: він, як
вже я зауважував, пишучи про майбутнє «страшне судище»,
в своїй містерії мав перед очима містерію містерій – містерію
земного життя Христа. Є християнська традиція про те, що



 
 
 

Христос прийшов спасати душі живучих і зайшов у пекло
рятувати душі, що мучилися там, чекаючи Його приходу. Цю
традицію перейняли наші різдвяні колядки, наприклад, у ле-
генді про Марка Проклятого, якого св. Петро за покуту по-
силає до пекла, душі запорожців визволяти. А чорти їх у рай
не пускають, усі застави скрізь позатуляли, а всі стежки ка-
мінням позакидали… «В рай не пускають»! – це ж якраз те,
на що скаржаться три душі-пташки з «Великого льоху», що
зібралися дивитися, як надходитиме страшна доба Божого
«судища», бо «тоді б і в рай нас повпускали».

Усі вони скаржаться, що за гріхи їх у рай, або «на митар-
ства й досі не пускають», що досі їх Бог карає. Що ж означає
вся ця символіка? На це маємо відповідь самого Шевченка:
він також (в «Заповіті») сповіщає, що аж тоді стане перед об-
личчям Божим молитися, як «понесе з України кров ворожу
у синєє море», не раніше! Аж тоді відкриється йому «шлях
на митарства». А до того витатиме над Дніпром і горами,
як оті неприкаянні душі з «Великого льоху». Вочевидь, його
думка була така, що так, як часом діти караються за гріхи
батьків, так і душі останніх караються «на митарствах» за
гріхи власні, поки їх діти кров’ю своєю не змиють їх.

Про це маємо багато в літературі нашої давнини, а в
світській і церковній – ще більше. Там знайдете пояснення і
другого, пов’язаного з тим образу Шевченка, – з того самого
відтинку Армагеддонського фронту, відтинку боротьби ко-
зацтва зі злом у світі незримому, за душу людини в цей фа-



 
 
 

тальний день «страшного судища». Цього дня чекають ці ду-
ші, щоб дійти до неба через символічний міст над проваллям
чи водою, де на них чатує чорт. Таке значення, мабуть, має
й образ Шевченка, де «через мост ідьот чорт, а коза по водє,
бить бєдє, бить бєдє!» Так само в одному різдвяному вірші,
що після воскресіння Спаса «вже тая всім до раю протерта
дорога» буде. А поки що «на всіх трактах, по болотах сторожі
стояли» чортові, які «всіх в рай не пускали і до пекла пхали»,
де їх «злий дух глитав, як мух». Темний ліс, вода – це міс-
це, де дияволи з відьмами сходилися на шабаш свій, на ор-
гії. Міст, як сказано, це був символ шляху митарств, що ним
проходили неприкаянні душі, чекаючи дня «кінця століття
цього», порахунку ясних сил із темними, що принесе поря-
тунок їм. Цей міст зустрічаємо ще в старій Елладі, культу-
рою якої була натхненна дохристиянська Україна. Так, про-
цесія тих, хто йшли до Елевзії, де приготованих втаємничу-
вали в містерії життя та смерті, ішла через міст, де востан-
нє мали вони віддатися веселощам і земним насолодам. В
одному різдвяному вірші згадується «кладиця узкая через
пропасть», душі грішні і безгрішні, одні проходять, інші па-
дають у безодню в глибину, а ще інші сидять на березі (як
душі з «Великого льоху»), чекаючи свого часу, і «як ластів-
ки квилять» (як пташки-душі з «Великого льоху»). Про цей
міст згадується в формозьких легендах, і в перських, коли
після виходу з мосту відбувається поділ душ на обраних і
засуджених. Ще в одному нашому різдвяному вірші читає-



 
 
 

мо про «силу-силенну мертвих душ» (як у Шевченка в ніч
народження Гонти), які тієї ночі з’являються і «скрізь вони
є», які «гірко в пеклі пробувають і цього вечора чекають»,
щоб їх із пекла визволили. В «Хожденії Богородиці по му-
кам» також згадується про «кладь залізную» через пропасть,
якою мають на митарства переходити, щоб спастися, душі,
ув’язнені в неволі «бісами темними та смрадними».478

Шевченко твердо вірив і знав, що кара, яка впала в Украї-
ну, – заслужена за гріхи цілих поколінь, які «чужим богам
пожерли жертви». Чужа була йому хирлява думка жерців
«современних огнів» про бідну «чайку-небогу», на яку без-
невинно напали сусіди. Він знав, що поки не постане за-
ново в Україні нове козацтво, з душею осяяною давньою
мудрістю, мужністю та шляхетством, ідеалізмом і героїзмом,
до того часу і живі, і ненароджені, й уже мертві покоління
залишаться з душами під владою Сатани. Ось чому він за-
стерігав козацтво, що коли постане страшний день Божого
обрахунку, щоб не дало в собі дияволові (воронам) знищи-
ти, убити в душі згадані три основні ознаки справжнього ли-
царства. Ось чому він нагадував те нове козацтво, що встане
лани України своєю та вражою кров’ю очистити, а своє серце
мечем духовним із гнилої крові звільнити, і тією кров’ю ви-
купити не лише ув’язнені дияволом власні тіла та душі, але
й душі минулих грішних поколінь з-під влади Сатани (чорт

478  Besson E. Les Logia Agrapha paroles du Christ, qui ne se trouventdans les
Evangeles Canoniquest. – 1924.



 
 
 

із «Великого льоху»).
Бо як стає зрозуміло будь-кому, хто вникає в приховану

суть Шевченкових символів, – три неприкаяні душі в Субо-
тові винні в тих самих гріхах, які наробила, гублячи Украї-
ну, і козацька старшина колись; тих гріхів, якими силкувати-
муться спокусити нове козацтво слуги диявола, «ворони»…
Справді, що завинили ті три неприкаяні душі? І чому в тому
символі їх є якраз три? Не лише тому, щоб вони представ-
ляли душі трьох поколінь, трьох найтрагічніших сторінок
історії України з того часу, як запанувала над нею московсь-
ка орда: Хмельниччина, Мазепинщина, і доба після скасу-
вання Гетьманщини за Катерини. Не лише тому! А тому ще в
цьому образі віддзеркалюється той самий «постепенний за-
ник» основних трьох ознак лицарства, на яке звернув я ува-
гу, характеризуючи його ставлення до трьох поколінь стар-
шини козацької: відсутність мудрості державної, мужності та
шляхетності (благородства – в термінології Шевченка). Всі
три душі не знають, за що впала на них кара, але перша не
могла знати й не знала, що мимоволі побажала успіху угоді
з Москвою. За те й карається лише вона сама… Друга хоч
також не знала, але мала знати, бо була присутня при вар-
варському знищенні столиці гетьманської московською ор-
дою, й усе ж зробила активний жест допомоги цареві мос-
ковському, який «звелів їй коня напоїти, як вертався з-під
Полтави». Звелів! Тут уже не невинний жест, а активний тієї,
що бачила руйнування Батурина. «А я й напоїла»… Тобто



 
 
 

скорилася велінню чужинця – зі страху. Злочин більший, і
Шевченко підкреслює це, бо коли перша душа карається са-
ма, то друга разом із «бабусею тою», що її «привітала у без-
верхій хаті» й яка також «назавтра вмерла». Третя душа –
ще нижчий щабель деправації. Та вже не через незнання і
не від страху, а просто з браку будь-якого поняття про будь-
яке відчуття шляхетності в здитинілій душі «усміхнулася»
до тієї, яка доконала Україну. За це відразу ж упала мертва,
та й її мати вмерла. Ось чому є в «Великому льосі» є три
душі, як три ворони, які готуються витеребити в новому ко-
зацтві ті самі три ознаки лицарства, якими стояла Україна і
після втрати яких гинула.

Боротьба за душу поколінь – в надземному світі минулих,
а в нашому – сучасних, зі силами нечистого, – ось де було
перше завдання воскреслого козацтва, як це розумів Шев-
ченко. Сюди відносяться багато його висловів, до яких мож-
на було б дати, як епіграф, слова апостола Павла «кріпіться
Господом і міццю сили Його… Бо наша брань не проти крові
та плоті, але проти світодержців тьми століття цього, проти
духів злоби піднебесних»,479 які з’являються в містерії «Ве-
ликого льоху» в символічних постатях трьох ворон і чорта,
щоб знищити душу, духовну міць борців, а в плані фізично-
му – й їх самих. Вивести душі борців й Україну, як писав він,
«із тьми, із смраду, із неволі» – така була мета подвижників
Гонти. Ця формула знову не випадкова, а глибоко передума-

479 Возняк М. Історія української літератури.



 
 
 

на та символічна у великого волхва нової України. Що ховає
в собі ця, мов зі заліза викута, фраза Шевченка?

В «Хожденії Богородиці по мукам» говориться про сто-
лицю диявола як про «град нечистий і темний, а в нім чор-
ти душами тяжко роблять» – душами, що в неволі. Навколо
престолу Сатани «біси і темні і смрадниї», які мучать душі
грішників… Ті самі слова, що в Шевченка, який завдання
козацтва бачить в тому, щоб вивести душі християнські «із
тьми, із смрада, із неволі», тобто з-під панування диявола. І
тих, хто вмерли, і тих, хто на землі. Із тьми – означає зі ста-
ну незрячості, сліпоти, яка не реагує на «світ незримий роз-
п’ятого». Із смраду – означає з бруду, плюгавства, нечистоти
душевної, зробити душу якщо не святою, то чистою, або, як
він інакше казав, «по образу і подобі Божій», чи благород-
ною – ознаки, які він завжди пов’язує з «козацькою кров’ю».
Із неволі – означає з рабства брехні та фальшивих ідолів.
Це – найважливіше завдання козацтва, перше завдання но-
вого «апостола правди і науки», який (новий Гонта) «розпу-
стить правду та волю по всій Україні». Викличе з домовини
нове лицарство, людей-велетнів, людей, вільних духом – че-
рез пізнання тої Правди: «пізнайте істину, й істина зробить
вас вільними»,480 дасть пізнати, що таке шляхетність, що та-
ке мужність, що таке мудрість, зробить стійкими до підку-
пу (до золота, що осліплює очі), на «всі зла і всі муки», на
правди світу цього (які, як ті чини, не зв’яжуть їм руки). Так

480 Послання до Ефесян. – VІ.



 
 
 

озброєним духовно «Господь розв’яже руки» – тим, хто в по-
чаток цієї страшної доби, в яку ми вже вступили, прийдуть,
щоб вирости і почати «катів катувати». А коли вони підрос-
туть, тоді, як тремтять ворони, згине вся погань в Україні.

Так переходить бачення Шевченка до другого плану Ар-
магеддону, до плану фізичного, в світі видимому, тут на зем-
лі. У «Великому льосі» малює він тільки пролог Армагед-
дону, «дня судилища», коли визволитель лише народжуєть-
ся, коли щойно з’являється на небі його зоря. Ця заповідь
страшних годин застане люд України, «приспаною лукави-
ми» провідниками. А люди напівсонні, не зважаючи на знаки
з неба, «як у дні перед потопом, будуть їсти, пити, женити-
ся, виходити заміж і не думатимуть (про небезпеку), поки не
прийшов потоп і не витеребив усіх».481 Так, писав поет, було
і з «мерзенним Римом» і з «мерзенною Юдеєю» до того, як
упала на них кара Господня. Лише «шепотів народ, що щось
непевне з людьми буде», по базарах біля Суботова «люду на-
сходилось», балакали, що «ото потоп буде». Але життя й за-
бави відбувалися, як завжди.

Не мудрішими від юрби були й ті лірники. Це не були пе-
ребенді, що «з Богом розмовляють», ні українські Орфеї, що
могли гадати на зорях і читати значення знаків на небі, не
ті барди, що зігрівали серця лицарів у години народних лих.
Це не волхви, не маги, що знали про народження Спаса, щоб
віддати честь йому, навіть не пастухи. Швидше, як у тій жар-

481 Євангеліє від Івана. – VІІІ.



 
 
 

тівливій інтермедії козацьких часів, про пастуха, що як ян-
гол прокинув їх, якраз спав у шопі на самій горі, та злазячи в
поспіху з драбини, зламав ногу.482 Бо вже є каліками у «Ве-
ликому льосі». Не здатні вже лічити зорі, дряпатись до хмар,
не в стані вже будити народ, лише ідучи до Суботова, співа-
ти про Богдана, самі вирішують трохи попоїсти та поспати.
Це не ті, хто мають будити і зціляти людей, а ті, кого самих
треба зціляти. У Шевченка ті лірники – один кривий, другий
сліпий, третій горбатий, як в Євангелії ті, кого зціляв Хри-
стос, були «хворий, сліпий, уломний», або як у «Почаївсько-
му Богогласнику» очищує Діва Марія також «темних, хро-
мих і уломних». Не вони могли випростовувати народ калік,
а їх самих мусило нове козацтво випростовувати! Як у творі
Іларіона Київського «Про закон і Благодать» говориться про
Володимира, що він «нас душею мертвих від хвороби ідоло-
служення воскресив, скорчених від бісівської облуди випра-
вив, сліпих сердечними очима, осліплених незнанням зро-
бив видющими світло трисонячного Божества». Та сама но-
менклатура занепадаючої еліти нації, що і в Шевченкових
лірниках – отих сліпого, кривого, горбатого. Ось яке сим-
волічне та містичне значення мають ознаки його лірників!
Сліпий, якому бракує знання, мудрості, кривий, нездатний
до оборони, відсутність мужності, і горбатий – «скорчений»,
«уломний», що завжди було ознакою певного браку шляхет-
ності душі… Знову ті три ознаки, які повинна мати провід-

482 Євангеліє від Матея. – ХХІV.



 
 
 

на верства народу, лицарство в розумінні Шевченка, відсут-
ність яких він мовою притчі підкреслює в лірниках, у трьох
душах, і яких (тих ознак) присутність у воскреслому козац-
тві хочуть задушити три ворони. Ось чому, згідно з тією ос-
новною трійкою, є в «Великому льосі» всіх по троє – і во-
рон, і неприкаяних душ, і лірників. Ось чому, на гримання
московського пана, присланого розкопувати льох у Субото-
ві, співають про козацтво, про Богдана, а лірники лише ле-
печуть у відповідь: «Нас, пане навчили»… Й отримують від-
повідне: «їх випарили у московській бані-прохолоді»… Бо
забули, що їм, оберненим у сучасних гелотів, як у Стародав-
ній Спарті, пануюча каста забороняла навіть співати героїч-
них пісень…

Мітла з неба над колишньою гетьманською столицею, яка
пророчила народження визволителя, безжурна юрба та слі-
пі вожді, ось як візуалізує Шевченко годину напередодні
нової доби в Україні. і безладна лють «нових катів», но-
вих Іродів, які панують в Україні; які, інспіровані «духами
злоби» й їхнім протектором чортом намагатимуться зазда-
легідь зробити все, щоб не дати воскреснути лицарству в
Україні. Тут Шевченко, знову маючи перед очима містерію
містерій, представляє прийдешнє «страшне судище», коли
на землі діятимуть сили диявола проти «синів сонця Прав-
ди» й їхнього провідника. Насамперед, як демон Христа в
пустині, будуть спокушати Гонту (золотом, владою-чинами),
потім будуть очорнювати його й знеславлювати козаків – це



 
 
 

ж «розбойники, вори»! Богдан-гетьман? Ті, хто його лицар-
ство славлять – це ж «мошенники, плути»! Після знущан-
ня-катування наказ наслати на нього «всі зла і всі муки»…
Коли ж і це ні до чого не призведе, коли перша ворона пові-
домляє, що нового Гонту не поставлять на коліна й муками,
від яких «само пекло злякалося б», то вирішують «поки слі-
пі люди, його поховати, а то лихо буде» силам зла. Але, як
і в муках Христа, і на цьому сили пекла в Україні не зупи-
няться. В містерії «Великого льоху» поєднано два моменти –
народження нового Гонти і воскресіння в його душі старого,
першого Гонти. Тому є в цій містерії і про народження, і про
воскресіння. Почувши, що має воскреснути Гонта, знаючи
це і від своїх натхненниць-ворон, що воскресне «Січ бісну-
вата», що поховані встануть, переполошена Москва, не зна-
ючи, де саме має той Гонта воскреснути, буде завчасу сторо-
жити місце, де, можливо, встануть поховані козаки («орел
чорний сторожем літає»). А потім буде розривати козаць-
кі могили і льохи, щоб добити убитих, щоби не допустити,
аби мертві встали. Після розп’яття Ісуса, «земля затрясла-
ся і камні відвернулися, і могили отворилися і многі тіла
покійників святих воскресли, і вийшовши з могил, по вос-
кресінню Христа, з’явилися багатьом».483 Знаємо, що один
із «гонт» Шевченкових, як «світоч правди та волі», запалив
вогонь над могилами мертвих, і «трупи встали і очі розкри-
ли». Це був той вогонь, що повіяв із Холодного Яру на «жи-

483 О. Воропай – цитований твір.



 
 
 

вих трупів» і цю ж правду та волю мав розпустити по Україні
воскреслий Іван Гонта, на заклик якого встане поховане ко-
зацтво в душах віруючих, опалених «іскрою вогню велико-
го», схованого в тих могилах. Знали це і піднебесні «ворони
московські», і земні. Ось чому і вони, як передбачав Шев-
ченко, будуть розривати ті могили, або церкви, щоби видер-
ти з них усе, обдароване магічною силою воскрешати мертві
серця. Так суздальський Андрій зруйнував київські церкви
й украв Вишгородську чудотворну ікону; так Петрові «соба-
ки» шукали по всій Молдавії за кістками Мазепи… Так «со-
баки» Сталіна, Леніна чи Хрущова вкрали кістки Яросла-
ва Мудрого з Києва, так вони зруйнували храм протектора
Києва св. Михаїла, затопили могилу Святослава… Так, візу-
алізував Шевченко, будуть у переддень «страшного судища»
розривати московські «нові кати» могили і льохи України (й
одну таку сцену дав у своїй містерії), щоб знищити або вкра-
сти предмети давнини славетної, від стику з якими спалахне
пожежа в душах нащадків колишнього лицарства. Шевченко
передбачав наш час, пролог Армагеддону, час дикого, неса-
мовитого, натхненного переполохом, руйнування України й
усіх пам’яток її величі та слави; щоб до тих святих місць
«люди не ходили», не набиралися їхнього духу, щоб «забули
невольники, чиї вони діти».

Дивну подібність із тим, що роблять москалі й їхні по-
пихачі в Україні, знаходимо в одній нашій різдвяній леген-
ді: як почули жиди про новонародженого Христа, то почали



 
 
 

«лани жати, Христа в них шукати… Пішли жиди ліс рубати,
усі ліси до пня стинати»… Й як московське «начальство» у
«Великому льосі», «Ірод засмутився, що цар Христос наро-
дився», а тоді «Ірод траву стинає, ліси рубає, море спускає,
свої слуги розсилає, Христа шукає».484 Як це нагадує страш-
ні думи замучених козаків над Невою, що цар-кат болота за-
сипає благородними кістками козацькими, воздвигнувши на
«їх трупах катованих» столицю свого диявольського царства;
що Москва розкопала високі могили; що може Москва і Дні-
про спустила в синє море («Сон»)… Як це нагадує теперіш-
нє засипання, розкопування та затоплення москалями місць
колишньої слави козацької, вирубування лісів карпатських і
волинських, де прокидається знову козацький дух.

Руїну, яку передбачав Шевченко, і це зганьблення пам’яті
наших святих і героїв, було обов’язково потрібне Москві й
її чортовим силам, під протекцію яких вона вдалася, бо зна-
ла, що несло зі собою козацтво, знову вставши з могил. Так,
як у драмі «Володимир» Т. Прокоповича, вирішує Люци-
фер отруїти духом розпусти, а потім убити «князя-апосто-
ла», бо він хотів «охрестити Київ», так ті самі темні сили схо-
чуть зробити й з новим «апостолом Правди», якого вигляда-
ла Україна і якого в пророчій уяві бачив Шевченко в новому
Гонті; убити не лише його, але й віру в його воскресіння та
новий прихід у людей в Україні. Тут знову бачимо аналогію
в містерії Шевченка з містерією містерій Євангелія. Один

484 Євангеліє від Матея. – ХХVІІ.



 
 
 

проповідник королівський у Франції, через кілька літ після
Мазепинщини, казав: «Розп’явши Галилеянина, юдеї пам’я-
тали, що його вірні вірили, що Він воскресне, а тоді вони
зрозуміли, що даремно допровадили вони Його до смерті,
коли думка про воскресіння оволодіє людьми». Отже, щоб
не допустити до цього, вони зажадали від Пилата сторожі бі-
ля могили (як це робили москалі біля козацьких могил і біля
могили Шевченка), щоб «замкнути стежки до неї і не допу-
стити тих, що вірили в Нього», як царські більшовики заса-
дили дорогу до Холодного Яру, а комісарські засадили пар-
ком масову могилу замордованих у Вінниці, й як послане-
ць Москви з Чигирина біля Великого льоху наказав «поста-
вить караули, щоб нікого туди не пускати»… Слуги Моск-
ви, так, як колись юдеї, «гадали, що поховавши в могилах
провісника Правди, вони – запхали в могилу разом з Ним
саму правду і справедливість, що вони вже не з’являться на
землі знову», не воскреснуть в душах віруючих, та що сили
зла будуть «панувати і тріумфувати». 485 Але все було намар-
но! Шевченко вірив і знав, кажучи словами того проповід-
ника, що похована правда навіть у багатьох байдужих певної
години «воскресне в їхніх душах, коли того захоче Бог, спа-
лахне вогнем»… Це буде тоді, коли «земля затрясеться» (як
під час народження нового чи воскресіння старого Гонти) і
Правда встане, переображена, в новій постаті, але та ж сама,
і з’явиться на землі, в зримому фізичному світі.

485 Воропай О. Звичаї нашого народу. – Мюнхен, 1958.



 
 
 

Як уже ми бачили, в цьому фізичному плані завдання ко-
зацтва буде «катів катувати», «нових катів», тих, хто замі-
нили польських, але які стократ («лютіша сила») страшні-
ші, ніж перші. Подальше «розпустить правду й волю по всій
Україні». Ці два моменти завжди йдуть у парі в «Кобзарі»:
«Преподобнії во славі… хвалять ім’я Боже, і мечі в руках
їх добрі… на отмщеніє неправди», щоб судити злих «судом
своїм правим». Так «страшно впасти у кайдани, умирать в
неволі», але ще страшніше – «спати на волі». В такі години,
коли не дають «серцем жити і людей любити», встають мес-
ники, щоб «проклинать і світ запалити», світ, що «у злі ле-
жить».

День цього «страшного судища», який передбачав напе-
ред Шевченко, він бачив так, як його бачили пророки перед
кінцем якогось століття, тобто доби; не як уявляли незрячі
«прогресисти», не як незаслужену кару бідній і чеснотливій
«чайці-небозі», а як кару небесну за гріхи окремих людей,
верств і поколінь нації. Він ніколи не ставив запитання, чо-
му впала та кара, а за що. І на це питання «за що» дає він
безліч відповідей: за гріхи попередніх поколінь, за гріхи су-
часників, і то не лише провідної верстви (панів), але й «пле-
беїв-гречкосіїв», за сліпоту політичну, за рабство серця, за
скалічену волю, за те, що відцуралися героїчних традицій
великої нації, за сплебеєння раси велетнів колишніх, за від-
вернення від Правди, принесеної на Дніпро апостолом Ан-
дрієм, за байдужість до неї, за охлялість сили духовної, за



 
 
 

терпляче носіння ярма захланного чужинця, за кадіння чу-
жим ідолам мамони й ідилії, за розніженість і приватність, за
зрадництво та перекинчицтво, за те, що «чужим богам по-
жерли жертви, омерзились». Коли за такі гріхи посилаєть-
ся кара, то, на думку Шевченка, було праведно, що Господь
великий це робить. Коли думав про ці гріхи його сучасно-
го світу, йому виривалися страшні слова незнаної нам про-
рочої сили: він «хотів тоді б всю кулю земську вхопити ру-
кою і кинуть в пекло з усіма гадами», що повзали по ній у
людській подобі.486 За ці гріхи Бог проклятим ворогам від-
дав нас, «покинув нас на сміх людям, у наругу сусідам»; за
ці гріхи погрожував, що «погибне, згине Україна, не стане
й знаку на землі», що вона «сама розіпнеться, самі сини її
уб’ють» і сповняться міста та поля «матерним плачем», пла-
чем Вітчизни сповниться «розтлінна земля»; що сини Украї-
ни «пропадуть лихі», бо «їх безчестіє і зрада і криводушіє»
зведуть хаос і смерть на країну. І що таки встануть месники
за правду… Бачення того, що зараз упродовж десятків років
відбувається в Україні.

В своїй містерії він показав, що година смертельного про-
тистояння України її катам, що надходить, буде явищем
світової ваги, першим актом світового конфлікту нової раси
Прометеїв із силами диявола, який намагатиметься не лише
«весь світ полонити» земний, але й душу людини, «світ Бо-
жий в пута закувати», зробити її рабом слуг нечистого на

486 Sermons bu Pere De-la-Rue. – Paris, 1719.



 
 
 

землі і його царства зі столицею в Москві. Змагання з дия-
волом в світі незримому душі і з його слугами на землі. На
це вказують скажені «духи злоби» – ворони при народженні
(чи воскресінні) Гонти, який «розпустить Правду», якої не
зносить чортова сила. Говорить про це ж легенда про лицаря
Михайлика, який забрав із собою після зруйнування Києва
нехристами (татарами) Золоті ворота, і знову поставить їх
на старе місце, коли нові варвари «знівечать ще раз церкви
Божі», коли в думці нащадків ці ворота «заблищать і запро-
меніють, мов сонце», на знак, що небесний охоронець і па-
трон Києва архістратиг Михаїл знову стане (як та сторожа
з того світу в «Гайдамаках») над Києвом, охороняючи його
від напастей диявола – один раз в образі чужинської влади,
інший – символічного змія, що почне своє протистояння з
богатирем, який вийде з могили на клич «трубного гласу»,
заповідаючи час «страшного судища». 487

Що не місцеве тільки, і не земне, а універсальне і духовне
значення має день «страшного судища» в Україні, що його
пророкував Шевченко, свідчить, наскільки він часто і систе-
матично підкреслював власне таке, а не інакше його значен-
ня, підкреслював, що за знехтування своєї Правди, за ідо-
лослуження чужим брехням, каратиметься Україна, за «по-
бієніє пророків», за знехтування святих слів, які згадує в
своїх поезіях, де мова про небесну кару, Апокаліпсис, про
неофітів, Діву Марію, псалми, Євангеліє, єретиків, Проме-

487 Шевченко Т. Тризна.



 
 
 

тея, борців за духовне переродження людини та нації, про
боротьбу України з (московською) силою, яка не лише нашу
землю, а й весь світ хоче загарбати.

Нехай навіть уже післяшевченкові жерці «прогресу» смія-
лися, як із «ризикованого маячення», з віри в пріоритет ду-
ховного чинника, і навіть із віри у виключну місію Украї-
ни, але він вірив у свою країну, в свою правду і силу; знав,
що другої «нема на світі України, немає другого Дніпра»,
глузував із «чужої правди», вірив і в силу козацького меча
і «меча духовного». Вірив у силу слова, яке прийшло згань-
бленій землі «любов і правду возвістить» (сhaleur i lumiere
християнської езотерики); що це слово може «в серце глибо-
ко» запасти вибранцям Долі, «вогнем пекти холодні душі»;
що «огненні язики святого слова» зможуть «Дух Святий в їх
душі убогії» принести, своїм незримим світом ті душі про-
світити й оживити, а потім… А потім – допоможе їм «вос-
прянути і встать на ката знову». Зробити так, що перед ними
«поникнуть гордії владики», щезне розтрощене царство зла,
того страшного дня розплати. В його надлюдській уяві вже
ревів і вогнем палахкотів той хаос, і лише його непохитна
віра в генія нації не дала йому впасти в розпач та зневіру.
Він вірив, що в кращих синах тієї нації ще не згасла «іскра
вогню великого» в серці і не заснула думка, готова прийня-
ти з усією його творчою силою Слово, що принесе на землю
Господа «святую правду». Що те слово, як колись, «розв’яже
нетвердії руки» своїх посланців, щоб розпалити іскру в по-



 
 
 

жежу, іскру в серцях велетнів із «смілим орлім оком, смілим
серцем», з «руками твердими та смілими», з чистою, святою,
козацькою кров’ю, з орлиними крилами за плечима, дожида-
лася синів сонця правди», що їхнє слово криком пронесеть-
ся над зганьбленою нашою землею, «люд окрадений спасе і
мертвим встати повелить». Це повстання мертвих, цю об’яву
козацького меча відкриває він нам у поезії, написаній за три
місяці до своєї смерті. Ніби підсумовуючи свою творчість,
представляє він Україну, як вона, по «войнах і військових
сварах», після занепаду касти козацького панства, після га-
лаганів, киселів, після кочубеїв-ногаїв, опинилася, мов дуб,
який «гризуть, жеруть і тлять» рідні шашелі, яких рядами
довгими вивів він напоказ перед читачами заздалегідь. Зда-
валося, це вже розклад, гниття, смерть – ті «дядьки отече-
ства чужого», що схиляються перед своїм ідолом на троні?
Але якраз у таку годину, пророкує він, станеться диво. По-
кинута, знехтувана всіма, видасть нація нове покоління, яке
непомітно росте, ростуть онуки, в яких вселився дух пра-
дідів великих… Ростуть і, його постійний рефрен – «вирос-
туть», а тоді зненацька, невідомо звідки:

Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфіру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі! Няньки,
Дядьки отечества чужого!



 
 
 

Не стане ідола святого
І вас не стане. Будяки
Та кропива, а більш нічого
Не виросте над вашим трупом
І стане купою на купі
Смердячий гній, і все те, все
Потроху вітер рознесе…

І тоді, коли це зробить меч козацький, встане Україна
предковічна, де будуть не ідолам чужої правди, а Богові мо-
литися.

Що це візуалізація не лише упадку режиму, царату, а ін-
шого ідола, Москви взагалі, як видно зі слів, якими називає
тих «людських шашелів», не рабами царя, а «отечества чу-
жого», «общей родіни» на теперішньому жаргоні, рабами та
лакеями Москви і народу московського. Але ця передсмерт-
на поезія про знищення потворної імперії мечем козацьким
має глибший зміст. Вона пророкує, як пророк Даниїл, смерть
цілої доби, репрезентативною постаттю якої була імперія.

І це ствердимо, коли порівняємо цю поезію з пророцтвом
Даниїла про загибель царств земних і «толкуванням» ним
сну Навуходоносора. Символізовані вони в ідолі, що мав зо-
лоту голову, срібні груди та руки, стегна і черево мідяні, ноги
залізні, а пальці на них із заліза і гончарської глини (подіб-
ний образ є в Гезіода про різні століття). Коментатори по-
яснюють це, як зміну різних імперій – вавилонської, мідя-
но-перської, грецької Олександра, римської й останньої, які



 
 
 

всі впадуть через відхід від Божого закону. Уві сні бачив цар,
як впаде п’ята імперія: «Камінь відірвався від гори без допо-
моги рук, вдарив ідола в залізні та глиняні ноги його і розбив
їх. Тоді все разом подробилось: залізо, мідь, срібло і золото
стали, ніби порох на токах у літі і вітер розвіяв їх, так що
й сліду з них не зісталося». А останнє те царство, що його
зруйнує той камінь, що впаде, залізне та глиняне, буде част-
ково міцне, а частково крихке і не втримається… Мабуть,
цей образ пророка надихнув тут уяву Шевченка. У халдейсь-
кого пророка – «камінь з гори», у Шевченка – «аж зареве та
загуде» (в горі?), «козак… упаде» (з гори?)… Там – вдарив
ідола в ноги, у Шевченка – впаде на ідола… Там – розбив
ідола, у Шевченка – роздавить кумира… Там – «усе разом
подробилось» у боввана, у Шевченка – не стане ідола… Там
усе «з боввана обернулося в порох і вітер то все розвіяв»,
у Шевченка – все з ідола розбитого обернулося в «смердя-
чий гній і все те потроху вітер рознесе»… Занадто вражаю-
ча подібність задуму, вислову й образів, щоб це все було ви-
падковим! А інспірація тим біблійним образом тим більше
правдоподібна, що знаємо, як наскрізь у своїх думках і світо-
гляді перейнявся Шевченко Святим Письмом. Там камінь на
боввана впав згори (підкреслено!) не людською рукою, й у
Шевченка – невідомо звідкіля й як козак упаде на ідола, як
знаряддя Божого провидіння. Образ Даниїла тим більше міг
промовляти до уяви поета, що вже за його часів імперію мос-
ковську називали на Заході «колосом на глиняних ногах».



 
 
 

Такою залишилася вона й досі. Й як халдейський пророк го-
ворить про упадки світових імперій, так і московська, перед-
бачав Шевченко, в недалекі часи «світ увесь схоче загарба-
ти»… А після повалення цього ідола, коли він побачить, що
настане нова доба в історії людства, не лише України; коли
остання покине «дрібненьких богів» матеріалізму, і навер-
неться до свого Вседержителя, то й це у нього не фраза, а
щось більше. В його «Молитвах» бринить той самий рефрен:
він звертається до Божої Сили як до джерела («Боже, вели-
кая Сило»!) і просить нам «свою Ти силу низпошли». Мо-
литься не про хліб, а про наділення нам частини Божої си-
ли, від якої залежить наша сила – сила думки, духу, почуття,
душі, характеру, волі, сила протиставитися всім слабостям і
всім дияволам на землі, і в нашій душі. Від тієї сили, і від
нової раси велетнів (козаків), які тією силою небесною пе-
реймуться, і чекає він дива – дива воскресіння України. Він
уже бачить у пророчій уяві, як встають ті велетні, як ростуть
і як виростають. Аби звалити чужого ідола, щоб відбути пе-
реможний бій із тим староукраїнським легендарним Змієм –
Люцифером… Те, що ми спостерігаємо в наше століття, всі
ті нові гайдамаки, лицарі святі», що постали в Україні з 1917
року, покоління за поколінням, на полях Базару, Крутів, у
горах Галичини, в лісах Волині, в степах колишніх земель
запорізьких, у московських концентраційних таборах-мор-
довнях, де катували нових єретиків, юродивих, воїнів Хри-
стових, – це все було початком того воскреслого лицарства,



 
 
 

про яке він мріяв й яке бачив у своїй пророчій уяві. Як чини
Наливайка, Остряниці, Павлюка були інтродукцією, завер-
шенням якої стала Хмельниччина, так оці нові сучасні їхні
нащадки духовні та тілесні будуть вступом до нової козач-
чини, в війні проти нових катів.

Це було його пророче видиво. Хлопцем ще цікавився
він героями та малював їх зі старих олеографій, і богами,
яких зарисовував, закинутий у північну столицю, з антич-
них скульптур у Літньому саду; читав Сковороду, і це част-
ково від нього навчився розуміти, що наше незриме «я», та
божественна іскра, що палає в нашій душі, наше серце є на-
шою силою, спорідненою з вічністю та свободою; що воно
дає змогу літати думкою «у височінь, у глибінь, в широчінь
без меж, коли не заважають ні гори, ні ріки, ні моря, ні пу-
стині» (знаємо, як літала душа Шевченка з поеми «Сон» то-
що), коли така людина «може провидіти віддалене, прози-
рати укрите, заглядає в минуле, проникає в майбутнє». У
тій глухій добі, в яку він жив, бачив Шевченко, що виведе
Україну зі стану омертвіння, рабства тільки повстання ста-
рого духу козацького і нової козаччини, насиченої містикою
нашої давнини. Так і назвав він свою поезію – «містерією».
Такий був реальний сенс його заклику, на який 1917 року
почала відгукуватися його країна. Не зважаючи на намаган-
ня сліпих і кривих лірників, осліплених і скалічених блуд-
ними «современними вогнями» лжепророків XIX століття.

Але Шевченко передбачав також щось більше! У цито-



 
 
 

ваному вірші про останній бій із ідолом, з «ідолищем пога-
ним» нашої давнини, згадуються «людськії шашелі», і без
них грандіозна картина «страшного судища» була б непов-
ною. В цій драмі є володар пекла, духи зла й їхні слуги на
землі, є приспана Україна зі своїми сентиментальними лір-
никами замість вождів, є й уже народжений «козак безвер-
хий» із безверхої хати «матері України», без того, хто всім
верховодив, прихід якого заповідала зоря, що простяглася
над «захряслим жидовою» Чигирином, але є ще й «дядь-
ки отечества чужого». Їх репрезентує один із Іванів, братів-
близнят, які народяться тієї ночі в Україні, а один із яких,
як той Гонта, буде «катів катувати», а інший – «катам допо-
магати». І цей інший, як віщують ворони, посланці нечистої
сили – «той вже наш», той вже буде творити волю Люцифе-
ра на воскресаючій Україні. І без боротьби не на життя, а
на смерть між тими двома Іванами не уявляє собі Шевченко
ту страшну добу, коли прийде новий Гонта, щоб скінчити зі
«срамотною годиною» в Україні, щоб оживити її колишню
славу.

В наступному розділі я затримаюся над цим надзвичайно
цікавим і повним глибокого укритого змісту фактом, який
Шевченко одягнув у символіку боротьби двох Іванів, що їх
та сама народила мати Україна.



 
 
 

 
IX. Два Івани

 
Чи думаєте, що я прийшов дати мир землі? Ні,

кажу вам, а розділення. П’ятеро в одному домі
стануть розділятися, троє проти двох і двоє проти
трьох.
(Луки XII)

І віддасть брат брата на смерть, і батько –
сина, і будете зненавиджені всіма за ім’я Моє. Хто
ж витриває до кінця, той спасеться.
(Мат. X)

Одцурається брат брата і дитини мати.
Т. Шевченко

Коли 66 року римські легіони під проводом сина Веспасіа-
на Тита взяли Єрусалим, то, – писав Боссюе, – переможець
не хотів приймати привітань від сусідніх народів, ні корон,
присланих йому, щоб вшанувати перемогу. Бо дивні обста-
вини (які супроводжували здобуття міста і руйнування хра-
му), Божий гнів, так явно об’явлений, Його рука, прояв якої
цезар бачив усюди в тих подіях, до такого ступеня його зди-
вували та збентежили, що на його думку не він був тут пере-
можцем, а був лише слабим знаряддям Божої відплати.

Під подібним аспектом розглядає Шевченко візуалізова-
ну ним годину розвалу московської імперії. В цю годину, ко-



 
 
 

ли наближатиметься вона, будуть, в уяві пророка, знаки на
небі (мітла), і на землі (земля затряслася), неясні передчут-
тя у приспаної юрби, засліплення провідників нації, мобілі-
зація сил диявола, і народження посланця Вищої сили, вста-
вання мертвих із могил (воскресіння козацтва, його духу в
душах нащадків), і період страшних війн і катаклізмів. Але
цей образ був би не повнив, якщо б поет не вказав нам на
ще одне явище цієї доби порахунків із силами зла – на те
«розділеніє», про яке говорили євангелісти й яке згадує по-
ет тими самими словами, як щось неминуче того дня, коли
почне Україна закінчувати «срамотню годину» своєї історії.

Тієї ночі ознаменує перша ворона своїм посестрам, що во-
на «начитала» в творах чорної магії: «буде два дива творити-
ся: цю ніч будуть в Україні родитись близнята. Один буде, як
той Гонта, катів катувати, другий буде (цей уже наш!) катам
допомагати, він вже в череві кусає»! А коли виросте той Гон-
та, «все наше пропало, усе добре поплюндрує й брата не по-
кине»… Давній старокиївський мотив: в українських леген-
дах богатир взагалі (яким буде й новий Гонта) виконує сто-
рожу на кордоні, охороняючи Україну від злого Змія. Вод-
ночас із богатирем народиться і ворожа сила – Змій. Як бо-
гатир підросте, то їде на якусь могилу, де на нього вже чекає
Змій. Б’ються вони обов’язково на могилі і богатир перема-
гає Змія. Таких богатирів знає старе українське письменство
і переказів багато, знає й історія – були це символи вічної бо-
ротьби України з ордами кочівників і зі силами пекла на за-



 
 
 

хисті нашого вічного міста, освяченого апостолом Андрієм.
Подібна легенда про лицаря Михайлика, якого за «даремною
радою» киян, хотіли видати татарам, що облягали місто, й
який узяв, відходячи геть аж до Царгороду, зі собою Золо-
ті ворота, відбираючи в невдячного міста силу його патро-
на архістратига Михаїла. Є також у легенді, що повернеться
лицар Михайлик до Києва і Золоті ворота на місце давне по-
ставить, і приверне йому ласку й опіку св. Михаїла в страш-
ний час, коли нові кочівники облягатимуть Київ. А буде це,
як про подібне є і в Євангелії, й як це заповідав Шевченко, в
страшний час розділення, останнього бою, як «син батька не
шануватиме, а батько сина», коли тільки повстання нового
лицарства врятує країну… Про значення цього, мабуть, як
та ворона, «начитали» в своїх книгах чорні маги СРСР, коли
один із них, Хатаєвич, із брутальним цинізмом, властивим
тій расі, судячи, як прокуратор, нових лицарів із СВУ 1930-
го, прибрав собі псевдо «Михайлик».488

Завдання тих легендарних лицарів України було таке ж,
як і Шевченкового Гонти, – «катів катувати» та перемагати
їхнього невидимого патрона, який разом із своїми послан-
цями-воронами з’являється в «містерії» Шевченка. Але є в
цій містерії ще й інший, універсальніший і багатомовніший
момент – боротьби богатиря з рідним братом: «і брата не по-
кине» в своїй геркулесовій праці очищення рідної землі від
будь-якої погані. А коли народилися близнята, «сміється і

488 Євангеліє від Луки. – ІІІ, VІ, ХІІ, ХV.



 
 
 

плаче уся Україна»… Сміється? Бо народження одного Іва-
на провіщає воскресіння нашої старої Правди, коли «усміх-
неться заплакана мати» Україна. Ридає, бо ця мати завжди
ввижається йому «заплаканою», ридаючою, що зрадили її си-
ни, які «катам допомагають»…

Ця довголітня боротьба між членами тієї самої малої ро-
дини – «братами», або більшої – Вітчизни; боротьба, яка за-
гострюється, як це пророчить Євангеліє в останніх добах,
завжди «серце роздирала» Шевченкові, бо бачив її неми-
нучість. До цієї теми звертається він у своїй повісті «Близ-
нюки», де один із братів «образив благородну природу лю-
дини, наругався над усім найсвятішим на землі». Такий же
конфлікт в одній родині – в «Катерині». Наскільки глибоко
він усвідомлював неминучість того «розділення» за духом
між близькими по крові, в переламні години історії світу або
нації, видно з драматичного конфлікту Гонти з його дітьми
(«Гайдамаки»). Видно це з поетичного привіту поета М. Го-
голю, де він недвозначно посилається на конфлікт, знову в
одній родині, між Андрієм, який зрадив батька, Україну,
і Тарасом, який карає його «за честь, славу, за волю краї-
ни». Видно з тієї поезії, оскільки свідомий був поет трагіч-
ної неминучості такого конфлікту, трагічної дилеми: якщо
не покарати сина-зрадника, як це зробив старий Бульба, то
«віддати в різницю москалеві», щоб проливав свою кров «не
за Україну, а за її ката». Шевченко передбачав страшну го-
дину, коли втомиться мати-Україна, «гріхи синові несучи»,



 
 
 

коли батьки «прокленуться своїми синами», коли Україну
«самі сини її уб’ють». Гоголь, до якого звертався Шевченко
зі своїми думами, що «плакали і серце роздирали», також за-
глиблювався в проблематику двох Іванів. Або як у «Страш-
ній помсті» двох побратимів, які в походах «і здобич, і го-
ре порівну ділили». Але якось, коли побратими повертали-
ся з походу, «війшов диявол в серце Петра і скинув він у
пропасть свого побратима. І той виблагав у Бога собі страш-
ну помсту: над берегом тої пропасти з’явився він як грізний
вершник-привид і останнього нащадка «Юди-Петра», відь-
мака – теж скинув у діл, де мерці з могил вилізли гризти
його». В цій же повісті смертельна ворожнеча того чаклу-
на зі своєю донькою і з зятем, паном Данилом… Подібний
конфлікт знаходимо в нашій історії, коли отаман Сірко тих
зі забраних із Криму бранців, що вже обусурманилися і не
хотіли занехаяти свого «непремінного в Крим устремлінія»
і залишитися в Україні, поклав трупом, просячи, як Гонта
в синів, щоб «простили козаків брати», щоб «спали аж до
Страшного суду Господнього» замість у Криму «між бусур-
манами розмножатися на наші християнські молодецькі го-
лови». Як у Шевченка, «замість бути проданими в різницю
москалеві»… Глибоко вкоренилася вся психологія Шевчен-
ка в нашій героїчній давнині!

Нарешті подібний, імпозантніший конфлікт дає нам ле-
генда про Богдана Хмельницького. Незабаром перед по-
встанням майбутнього гетьмана виникає конфлікт хоч і не



 
 
 

між братами, а між кумами, між Богданом і Барабашем,
першим, хто був посланий «катів катувати», і другим, хто
звик «катам допомагати». Перший мав «за віру християнсь-
ку одностайно стати», другий волів зі найманцем, «з упокоєм
хліб-сіль по вік-вічний уживати». Один – визволяти, дру-
гий – уживатися, вічний конфлікт двох українських Іванів.
І та правда козацька в легенді, у формі королівського при-
вілею, який «вольности козацькі утверждав» «і всьому наро-
дові українському був корисний», та правда допомогла під-
няти козацтво на боротьбу за волю, вона, як і в Шевчен-
ка, була схована в землі Барабашем; її Хмельницький здобу-
ває, уникає арешту Барабашем, «козаків пробуджає», а Ба-
рабашеві, другому Іванові, своєму кумові, «з пліч головку,
як галку, здіймає». І найважливіша паралель – у «Великому
льосі» Гонта поширюватиме не лише волю, а й правду, а в
легенді про двох кумів збирається Хмельницький не лиш во-
лю країні здобувати шаблею, але й нові «козацькі порядки»
Україні давати та «віри християнської у поругу не дати».

Це все те, що настане в переломну годину боротьби сили
Добра зі силою Зла, коли так, як за часів земного життя Ісу-
са, буде «распря із-за Нього в народі», між членами тієї са-
мої «сім’ї великої» – нації. Багато знайдете в Святому Пись-
мі про фатальну ворожнечу двох братів або кревних тієї са-
мої родини, вужчої чи ширшої, починаючи від Каїна й Аве-
ля, Есава й Якова. Серед апостолів були Петро, який видо-
був меч, боронячи Ісуса при арешті, й інший – Юда, який



 
 
 

його зрадив; були два Юди – один Іскаріот, проклятий на-
віки, і другий Юда – святий, що рятує в безнадійних випад-
ках. Був і є Христос, й є ті, хто прийдуть після нього під Йо-
го ім’ям і «казатимуть: я – Христос», антихристи. Св. Павло
розповідає, що найбільше потерпів від «лжебратів».489 Два
Івани у «Великому льосі», гамір боротьби яких почують у
день історичних порахунків в Україні, боротьби козацтва під
протекцією св. Михаїла і «шашелів» під протекцією свого
ідола та його патрона диявола, це не поетична фантазія по-
ета! Це видиво пророка, який знав, що вічно в переломній
добі України доходило до смертельного протистояння між
Тарасом та Андрієм, між Данилом і його тестем, між Гонтою
і його дітьми, між двома побратимами в «Страшній помсті»,
між лицарями Сірка і обусурманеними «тумами», між ку-
мами Богданом і Барабашем, між Мазепою та Кочубеєм, і в
майбутньому між мазепинцями та людськими «шашелями»,
які вже зараз починають «гризти» свою матір і «в череві ку-
сати», а потім допомагатимуть «катам катувати» і «Господа
зневажати», нарешті, як у нашій давнині, між Добринею і
Змієм, лютим смоком Шараканем і св. Юрієм, між лицарем
Михайликом і його зрадливими земляками тощо. Знав Шев-
ченко, які явища товаришують великим переломним добам
історії, особливо його України. З його творів видно, як доб-
ре він знав це! Ростуть разом на одному полі кукіль і пшени-
ця – до часу жнив. А тоді – наприкінці століття, наприкінці

489 Євангеліє від Луки. – ІІІ, VІ, ХІІ, ХV.



 
 
 

доби, приходять жнива – з пшениці роблять хліб, а кукіль
спалюють… Або при риболовлі добру відбирають, а кепську
відкидають.490

Те ж саме роблять, тільки навпаки, ті, хто «катам допома-
гають». Читаємо в Шевченка, як Іродові доносять, що на йо-
го полі «зіновать, кукіль і будяк росте в пшениці», в Іродо-
вій «пшениці»; що цар вирішує йому не миле «кляте плем’я
стяти, поки не піднялось», поки не піднялась сила, ворожа
Іродові. Так чинили і московські іроди з 1917 року в Україні,
потім у Польщі, Угорщині, Німеччині, Іспанії… І так із си-
нами Іродовими робитимуть і з «дядьками отечества чужо-
го», пророкує Шевченко, ті, хто підростуть, нащадки духовні
хмельничан і мазепинців. Ця ідея останніх жнив була близь-
ка поетові. Тих, хто правдою торгують, застерігав: «Побачи-
те, які будуть жнива!»

Легенда про двох Іванів є універсальною, вона сповнена
глибокого сенсу, а тому зустрічаємо її також в античній мі-
фології. Єгипетський бог сонця Осіріс ворогує зі своїм бра-
том Тифоном, представником злої сили, який вбиває бога,
шматує його тіло, яке потім збирають і ховають по різних
могилах, але який знов воскресає в подобі його сина Гора,
«другого Осіріса», як у Шевченка є другий Гонта. Подібною
є й легенда про Прометея, який зліпив людину і вдихнув у
неї вогонь небесний, і Епіметея, його брата, який міг ліпи-
ти лише мавп, що жили, мавпуючи людей. Подібною є й ле-

490 Євангеліє від Матея. – 24, Послання до Коринтян. – ХІ.



 
 
 

генда про ворожнечу брата-потвори Мінотавра та його сест-
ри Аріадни, яка допомагає Тесеєві вбити потвору. Знає мі-
фологія і двох Зороастрів, один – цар перський, винахідник
природної магії, а другий – цар Бактрії, що винайшов чорну
магію та ворогував із першим.

Але проблема двох Іванів має у Шевченка (як і в житті за-
галом) ще глибший, містичний зміст. Він знав, що є два Іва-
ни, один, який віддає себе під протекцію Божої сили, і дру-
гий, про якого злі духи (ворони) кажуть, що «це наш». Вони
існують часом не лише у видимому світі, як брати, кревні,
люди одного племені, але й уже в утробі матері. Ба більше
– вони співіснують часом у душі тієї самої людини. Сам же
Шевченко писав, що в людській душі існують «Бог і чорт»,
тобто два стрижні – божественний і чортівський, або один
пнеться нагору, інший – гнеться донизу, дух і матерія. Таким
є той «попихач жидівський»; один у ньому «хилився, наги-
нався» перед будь-яким «поганцем», а іншого незримі кри-
ла рвали до лету, «неба дістати». Дві людини були в ньому –
Ярема, «хамів син», і козак Галайда, який остаточно перема-
гає першого. В іншій поемі борються в одній душі людській
два психологічні типи – «гусь» і «орел», з людей, що ґелґа-
ли, як гуси, зробилися орли. В інших же наступає інша ме-
таморфоза: спочатку «жили лютими звіри, а в свині перей-
шли». Наявність такого стану зосередив Ґете у фразі: Zwei
Seelen leben, ach! in meiner Brust!

Пильно займався цією проблемою Іван Франко. В кількох



 
 
 

своїх поезіях він постійно звертається до проблеми розщеп-
леного «я» людини, яка у нього є проблемою двох Миронів
(Мирон – один із його псевдонімів), які разом поборюючи
один одного (два Івани) співіснують у його власній душі, роз-
дерті потягом до різних, ворожих одна одній, ідей. Спостері-
гаючи подібні роздвоєні душі, він бачить, що хоч вони не
один раз «бились, мов орли», «в душі своїй були і темні й
підлі, такі ж раби, як і вперед були»; що хоч мріють про во-
лю, але мають рабську кров і рабський мозок; що бунт в їхній
душі проти зла – це «лиш злоба низька і сердитість рабська».
Тоді у Франка з серця спадало «щось, мов листя, мов краса,
а щось влилося темне і студене – це віра в чорта»…

А іноді в таких роздвоєних душах відбувається раптовий
злам (як у Яреми) і на поклик якогось Йогошуї (у Фран-
ка), чи Гонти (у Шевченка) «до походу! до зброї! над німою
юрбою», «прокинуться всі з остовпіння тупого», і той клич
«гирл сто тисяч повторить, і з номадів лінивих ця мить люд
героїв сотворить»… Як із шевченківських Ярем – нове ли-
царство. Та сама проблема двох «я» в людській душі – у ві-
домій новелі «Доктор Джекіл і пан Гайд», що могла базува-
тися на відомому у вікторіанські часи в Англії судовому ви-
падку одного лікаря, який водночас, як Джек-Різник, убивав
жінок.

Типове це співжиття двох Іванів в одній душі для скалі-
ченого переломного покоління 1920–1930 рр. в Україні. Так
Сосюра писав про себе, що в ньому є «два Володьки» (як



 
 
 

два Івани чи два Мирони); що хотів сам себе поставити «під
стінку»; що «взявши маузера в руки, був із собою в борні»;
що «рвали душу мою два Володьки в бою», «комунар і націо-
наліст» – попросту москаль і українець. У Хвильового таке
саме явище роздвоєної душі проявляється (в новелі) в кон-
флікті сина з матір’ю, яку той вбиває. Як Сосюра, «наліво
йти не хоче, направо – страшно йти», так Семенко: «я по-
вторяю чужі слова, і кажу, що це мої, що це з душі». Кося-
ченко через перехід до москалів уважає себе блудним сином
і Каїном-братовбивцею. Головко думає розрубати цей ком-
плекс двох Іванів у душі тим, що хоче «пірвати струну» свою
власну, щоб грати лише на чужій і ворожій; Антоненко-Да-
видович також маячить, що з тим комплексом «розстрілює
вчорашнього себе самого», в ньому (в його душі) «збіглися
дві сили і стали віч-на-віч».

До цієї галереї дворушників можна було б додати і героя
«Вія» Гоголя, де «філософ» Хома Брут, якого роздирає в ду-
ші, впав жертвою диявольської сили, коли, читаючи Святе
Письмо в церкві, не міг не зиркнути на вродливицю-відьму,
панну сотниківну, в труні.

Усі ці приклади – легендарні, історичні, життєві та літе-
ратурні, свої та чужі, натякають на істоту конфлікту й бо-
ротьби, часом на смерть, між двома Іванами (Миронами, Во-
лодьками) – в постаті рідних братів чи кревних, або різних
комплексів у власній душі однієї особи. А саме: виразно під-
креслюється всюди, що один Іван є представником доброї



 
 
 

сили, а другий – злої. Це підкреслено у «Великому льосі»,
в «Страшній помсті», у «Вії» Гоголя, в пісні про Хмельни-
цького, в біблійних оповіданнях (Каїн – Авель) в єгипетсь-
кій і грецькій міфології, в згадці про чорта у Франка, про
Каїна в Косяченка, в постаті відьмака батька пані Катери-
ни (Гоголь), або в образах ворон – протектором другого Іва-
на. І цей момент виразно підкреслюється в Євангелії: якщо
природа нижчої сили хоча б тимчасово перемагає в апосто-
лах, Євангеліє підкреслює, що це вплив нечистого, як, на-
приклад, коли розповідається, як «в Юду ввійшов диявол»,
так само докоряв Ісус св. Петрові, який хотів відвести Йо-
го від його Божеської місії, що промовляють у ньому сата-
нинські впливи. Хоч і з любові до Христа, але св. Петро тоді
«думав не про те, що Боже, а про те, що людське». В інших
місцях Євангелія виразно та недвозначно розв’язується ця
страшна загадка, цей конфлікт двох Іванів, як конфлікт двох
закладених у нашій душі стрижнів – Божественного і людсь-
кого, духовного і плотського, вищого і нижчого, вічний кон-
флікт, який порушує гармонію тих стрижнів і в основному
їхню ієрархію, конфлікт, який особливо загострюється в пе-
реломних поворотах історії роду людського.

«Плоть бажає протилежного духу, а дух – протилежно-
го плоті, один одному противляться», – так учив св. Павло,
який визнавав «Божий закон у внутрішній людині, але ін-
ший – у членах моїх і вони у вічній боротьбі між собою».
«Ми маємо, – читаємо в «Наслідуванні Христа», – в нас два



 
 
 

протилежні закони: закон плоті, який віддає нас у рабство
гріха, і закон духу, який утримує нас у порядку… Розділені
між цими двома законами, «між тілом і духом, які без уга-
ву один другого поборюють» (до Галатів, 5), ми тут на землі
хитаємося між добром і злом, між Богом і світом, «кидані до
одного природою, притягувані другим ласкою Божою».491

З вірою у високе призначення своєї України воздвигнути
зганьблену Правду на землі, Шевченко показував цей кон-
флікт двох «я» в нашій душі або в суспільстві як бороть-
бу двох видів сил: Божественного стрижня з чортівським, і
національного з ренегатським, з тим огидним національним
гермафродитством, яке потім набуло вигляду ще огиднішо-
го націонал-комунізму. Шевченко знав цей закон життя зем-
ної людини, і знав, що коли нижчий, плотський, матеріаль-
ний стрижень у душі одиниці чи суспільства починає пере-
важати, коли в трагічні століття якоїсь історичної доби ця
ієрархія порушується до повного нехтування божественним
стрижнем, тим, який «всюди є, все сповняє і є подателем
життя», тоді суспільству чи нації загрожує страшна відпла-
та згори. Першим настає оте роздвоєння і «двоєдушіє», а
потім, як відчували Гоголь і Шевченко й інші, душу людсь-
ку в суспільстві і в його лжепророках опановує диявол. Тоді
здорові сили – переслідувані, зганьблені, винищувані – му-
сять єднатися, єднатися люди одного духу, щоб протистави-
тися лжехристам, лжепророкам, і лжебратам, і протистави-

491 Євангеліє від Матея. – XIII і XVI.



 
 
 

тися силам розпаду видимим і невидимим у власному сер-
ці. Мусить тоді постати нова когорта відданих своїй правді,
людей не з «сукроватою, гнилою кров’ю двоє душників», а
з «чистою, святою козацькою тою кров’ю», під старим гас-
лом українського лицарства – «на диявола хрест, на непри-
ятеля шабля». Нова когорта не створених Епітемеєм мавп
у людській подобі, а справжніх людей, на подобу Творця,
з іскрою Його вогню у серці. Такою була думка Шевченка,
що надихнула його наслідування Осії, «Неофітів», «Марію»,
«Чигирин», «Великий льох», «Суботів», «Гайдамаків», йо-
го страшну об’яву «козака безверхого», про «страшне суди-
ще», «Заповіт»… Бо ніхто інший, лише він сам писав, що
«застарілі недуги лікуються лише героїчними засобами» –
расою героїв. Не расою роздвоєних іванів, володьків чи ми-
ронів, засуджених на імпотенцію та духовну смерть. Так, як
за Христа настала в народах «распря із-за Нього», так у пе-
реломні години якоїсь доби мусить наступити розділення,
«распря» між людьми, коли, як у нашу добу, що її бачив на-
перед Шевченко, диявол майже без маски сходить на землю.

Про це знаходимо глибокі думки в Івана Золотоуста: «Бу-
ває розділення спасенне та слушне. Ось чому сказав Ісус
Христос: «Не прийшов Я принести мир на землю, а меч». І
справді, є поганий мир і війна добра та корисна. Наприклад,
Адамові діти, які будували Вавилонську вежу (як роблять це
й тепер. – Д. Д.), об’єдналися між собою на свою погибель, і
вони були розділені, проти їхньої волі, для їхнього ж добра



 
 
 

та користі. Й Юда також вчинив дуже зле, домовившись із
жидами. Отже, може бути добра війна і злий мир».492

Цей меч, як уже було сказано, уявляв собі Шевченко й як
меч духовний, щоб, як ножем оператора, вицідив із нашого
серця гнилу кров (духовна революція!), й як меч козацький,
що під протекцією «воїнства небесного», мав виступити про-
ти «владоможців тьми століття цього» на землі. Щоб «катів
катувати» і тих, хто «катам допомагають» у власній нації. «Ці
останні, – думав поет, – будуть одверто визнавати в релігії,
в моралі, в політиці – добро за зло, і зло за добро в добі,
де всі цінності будуть перевернені догори дном. Від наївних
догм вселюдського братерства та соціального епікурейства
(матеріального добробуту й миру) без віри основ» піде на-
родолюбна інтелігенція, що відвернеться від традицій нації,
осліплена блудними вогнями «століття цього», на шлях у
провалля, в ренегатство, в націонал-комунізм, в службу «чу-
жим богам», ідоли яких принесуть в Україну лжевчителі «з
чужого поля», з поля фінсько-суздальсько-московської по-
кручі та нової євразійської імперії, спадок Батия та Тамер-
лана.

Якраз проти тих лжевчителів чужої правди, вже серед нас
самих, проти «людських шашелів» найбільше гриміла гро-
мова муза Шевченка.

492 Костомаров М. Книга битія українського народу.



 
 
 

 
X. Лжевчителі «современних вогнів»

 
Були лжепророки в народі, і у нас будуть

лжевчителі.
І многі підуть за їх погубною наукою.

(II Петра, 2)

Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слів велику силу,
Та й більш нічого…

Т. Шевченко

Перед смертю Шевченко зовсім ясно усвідомлював собі,
що найгірша болячка, яка зжирала Україну, це були ті «ша-
шелі», які тліли та роз’їдали націю зсередини. Вони були різ-
ні, але завершенням їх, застерігав він, мають бути ті другі
Івани, активні перевертні та слуги катів. А їхніми натхнен-
никами будуть ті темні сили, що назвуть добро злом, а зло
добром, й які злітатимуть на землю з пекла та повертати-
муться до нього за новими наказами. «Как хвачу да памчу,
в самий ад полечу стрелою»! – каркає московська ворона в
Шевченковій «Містерії». В день суду кінця доби боротьба
нового лицарства йтиме як найвища, остання ставка. Сили,
що напосядуть в Україну, хотітимуть «скувати душу живу»,
«світ Божий в пута закувати», випити «живущу кров» лю-
дини, серце розбити, «понести (наругатися) славу Великого



 
 
 

Бога» – здійняти проти Нього бунт; таке зробити, щоб саме
«пекло перелякалося», щоб «Мати Божа заридала». Всі де-
мони з пекла будуть спущені з ланцюгів, щоб руками Моск-
ви й її попихачів завдати останнього удару Україні, якій (це
ворони також «начитали» в книгах чорної магії) Доля при-
значила стояти передовим загоном проти диявольських сил.
Що знаряддям сатанинських сил виступить проти України і
світу майбутня тиранія Москви, це передбачити наперед до-
помогла Шевченкові його геніальна інтуїція мистця та про-
рока, наскрізь просяклого мудрістю стародавньої культури
України.

Народився Шевченко тільки через десять літ після при-
боркання так званої Великої французької революції 1789 ро-
ку. З неї почався тріумфальний похід наук Вольтера та Рус-
со по всій Європі, з їхньою головною ідеєю заперечення іс-
нування Бога. Детронізувавши Його в душах «передової»
інтелігенції Європи, чорні маги поставили натомість свого
божка – людину з його плотським розумом, витвір замість
Творця. Тероїна де Мерікур була тою, кого на урочистій це-
ремонії інтронізувала паризька вулична юрба в криваві дні
революції, як «богиню розуму», хоч була вона звичайною по-
вією. І хоча скінчила свою кар’єру ця «богиня розуму» 1817
року в одній із паризьких божевілень, але її «вірним» вдало-
ся в наші дні обернути майже всю Європу в божевільню.

Рознісши свої ідеї по всіх столицях Європи, революцій-
на Франція спричинилася частково й до революції в мос-



 
 
 

ковському цараті. Але жовтнева революція 1917 року ма-
ла вже інших лжевчителів: один був франкфуртський жид
Карл Маркс, інший – москаль В. Ленін… Що марксистів тяг-
нуло до Росії, а ленінців до Маркса, пояснюється ідейною
близькістю їхньої лженауки та психологічною подібністю
євразійських, чи просто азійських рас, із яких вони вийшли.
Науку цих лжепророків, через їхніх адептів, що вийшли з
містечок «окраїн» царської імперії, з Литви, Польщі, Украї-
ни, почали вже від першої війни протискатися в усе духовне
та політичне життя Заходу. Їхньою метою було захоплення
влади над світом, поступово, щабель за щаблем, від нації до
нації. А передумовою до цього було знищення чужої їм ци-
вілізації Окциденту та християнської релігії. Замість куль-
ту Христа, чужого їм, прийшли вони будувати культ своїх
ідолів, поставивши замість правди – брехню, замість добра
– зло, скалічивши наш розум і душу; а на місце героїчної,
лицарської волі, натхненної ідеєю правди та добра, постави-
ли волю до зла, апофеоз одурення, підлості, насильства та
розбою. Принесли адорацію матерії й усього матеріалістич-
ного, мамони, грошей, добробуту та миру за будь-яку ціну,
апелювали до найнижчих інстинктів плоті (шлунку та сексу)
і душі (глупоти, продажності та страху), які опускають лю-
дину до ролі тварини. Далі – культ людського розуму, культ
найдивніших доктрин – соціалізм, інтернаціоналізм, атеїзм,
комунізм, фройдизм, марксизм, теорії обраних народів, но-
вітніх і біблійних, теорії «старшого брата», який, без жодних



 
 
 

даних на те, претендує управляти народами культурнішими
і вищими морально за нього. Прийшла диявольська спроба
сплюгавити все високе та шляхетне, що видала наша христи-
янська культура в мистецтві, філософії, літературі, релігії,
архітектурі, політиці, соціальному житті; спроба всім тим ве-
ликим вартостям причепити ганебну етикетку. Вірність тра-
диціям ганьбилася, як реакційність і відсталість, любов до
своєї нації, патріотизм – як шовінізм, опір будь-якому по-
ганцеві, що вдирався всередину чужої йому нації, щоб за-
гнуздати її, – як ксенофобію, вірність до смерті своїй зем-
лі – як хижацтво чи мілітаризм, або вузький націоналізм то-
що. І навпаки, свої облудні, нападницькі цілі проти народів
маскували вони привабливими, пишними словами – добро
людства, народний добробут, пацифізм, загальний мир, про-
грес, толеранція, гуманність, братерство народів, справжня
демократія, рівноправність рас тощо. Все це була брехня, а
оперуючи – і в першому, і в другому випадку – одуренням
і брехнею, вони виказували, яка нечиста сила ховалася за
тими махінаціями – сила супротивника Христа. Нещодавно
кардинал Вишинський у Варшаві привселюдно заявив, що
в цьому місті, з благословення Москви, існує до двадцяти
товариств, де практикується культ Сатани. Це логічно, бунт
Маркса і Леніна проти Христа мусить неминуче привести до
сатанізму, що ми й бачимо в тій консеквентній затятості, з
якою послідовники тих лжевчителів усюди, передусім у ду-
шах нових поколінь, підкопують і нищать релігію.



 
 
 

Хто піддавався гіпнозу тих лжепророків, той спільно з ни-
ми знищував усі формуючі вищі ідеї в суспільстві: ідеї Ви-
щої Божественної сили, будь-якого високого ідеалу, вітчиз-
ни, честі, героїзму, посвяти, відваги, щоб вони перестали бу-
ти центром, ідейно організуючим і підпорядковуючим собі
сили відцентрові, особисті, егоїстичні, матеріальні. Наша до-
ба стала добою розпанахування всіх відцентрових (центри-
фужних) сил. Настає атомізація суспільства, розбита на без-
ліч порошинок, чужих і ворожих одна одній, без порядкую-
чого центру; настає духовна та моральна анархія, де богом
стає власне «я», і його примітивні потреби та приємності. З
тією різницею, що на Заході засобом для здобуття ласки ма-
мони і впливів стали гроші, а на Сході – гасло «грабь награб-
ленноє», а під «награблєнним» розумілося все «не моє».

Двом згаданим вище силам, Москві та комунізмові, вда-
лося захопити владу в своїй країні і в країнах завойованих,
а на Заході ті сили і ще сприяюча їм «демократична» таєм-
на мафія, прагнуть до цієї влади (до свого «світового уря-
ду») наразі пенетрацією різних націй підступом та обманом
чи грішми, загарбуючи в них ключові становища і щоразу
ясніше схиляючись до порозуміння та спілки з силами дия-
вола в Москві, до поділу з ним світу.

А маси, отруєні духом мамони та грошей, втративши
вміння розрізняти добро від зла, нездатні до великого ен-
тузіазму в захисті своєї спільноти, дають себе одурити, або
налякати махлярам Москви й інших орієнталів.



 
 
 

Шевченко передбачав останнє зіткнення з тією антихри-
стиянською по своїй суті силою, яка захоче науці своїх лже-
учителів підкорити весь світ та обернути людину в бездушну
худобу. Передбачав також, що першою, як зазвичай в історії,
перешкода цим силам в їхніх диявольських задумах стане
Україна. Робота темних сил, спущених із ланцюга жовтне-
вою революцією 1917 року, почалася властиво вже в перші
роки XIX століття в Московщині, звідки ідеї Французької
революції та мартинізму, перемелені в дусі московської мен-
тальності, дісталися й в Україну. Вже М. Гоголь бачив, як
«диявол без маски з’явився в світ», вже він, за проповідь
боротьби з тими ідеями, накликав на себе брутальні напади
того самого божка «прогресивної Росії» (і патріота імперсь-
кої Росії) В. Бєлінського, який накинувся і на Шевченка.
Останньому доля призначила виступити першим в Україні
з палким протестом проти науки «современних вогнів» ма-
теріалізму, лібералізму й атеїзму, в яких він побачив пер-
ші проблиски того пекельного вогню, яким мала запалити
і його Україну «нова Росія». «Вірую» цієї Росії, пророків
якої О. Пушкіна, Некрасова, Бєлінського Шевченко відки-
дав і не переносив, це «вірую» знайшло своїх прихильників
у новій, що приходила на зміну козацької, еліті України. Це
ж «вірую» запалило своїм чортівським вогнем тих других
Іванів, які, як бачив автор «Кобзаря», підуть за «современ-
ними вогнями з чужини на згубу свою і країни своєї».

Це була така, що тоді народжувалася, «народницька» еліта



 
 
 

країни, члени якої (як і деякі «братчики», наприклад, П.
Куліш) вже за життя поета поверталися до «чужих богів»,
а через кілька десять літ після його смерті одні злочинно,
другі в щирому, але повному запамороченню, «присипляли»
Україну гарно замаскованою наукою «современних вогнів»,
щоб збудити її потім «в огні, окрадену» зі своїх найкращих
національних цінностей та ідеалів і героїчного духу. Цим лю-
дям проголосив Шевченко невблаганну війну, закликаючи
одних схаменутися (покаятися), погрожуючи іншим небес-
ним гнівом, закликаючи на їхнє місце до управління нацією
нову силу – воскресле козацтво нової доби.

Це була його боротьба з духовним плебейством, як він
окреслив це явище. Ще до арешту він різко протиставився
тій «мудрості», що в Україну деякі земляки «принесли з чу-
жого поля». Ця «мудрість» була в його пророчих очах, лише
«великих слів велика сила, та й більш нічого». Були це по-
чатки науки тих чорних магів соціалізму, що за їхнє нехту-
вання пізніше докоряв «невченому» пророкові «учений» ту-
годум Драгоманов… Жорстоко глузував Шевченко зі сучас-
них жерців «прогресу», з їхніх фальшиво-фарисейських га-
сел «волі й братерства братнього», з тих, хто «перлися сонця
правди» шукати в чужих землях, із «недолюдків», як нази-
вав їх. Жорстоко картав тих словоблудів, які прагнули Украї-
ну «повести за століттям» атеїстичного матеріалізму, «про-
світити современними вогнями», в яких бачив вогні Сатани;
знав, що перша заповідь визнавців тогочасної матеріалістич-



 
 
 

ної мудрості була – «немає пекла ані раю, немає Бога, тільки
я, а більш нічого»; що «розумні слова» тих магів, детроні-
зуючих Бога своїм убогим розумом, є «брехнею підбиті».
Глузував з їхнього «розумного маяку», що палає «у нашій
кістяній коморі»; знав, що у орієнтованій на цей лише «ма-
як» людини, при першому іспиті згасне він, а «в тую кістяну
комору налізуть свині із надвору»…

Проти яких доктрин «прогресивного» століття виступав
тут Шевченко, видно з того, що ідентичні йому фрази зустрі-
чаємо в автора «Книги битія», Костомарова, який писав:
«Філософія почала кричати, що то кепство вірувати в Сина
Божія, що немає ні пекла, ані раю, і щоб усі поклонялися
егоїзмові або інтересові». От що (бачив він) крилося за тою
наукою «прогресу» – егоїзм і культ мамони.493

Всупереч «прогресистам» він називав «пребезумним» то-
го, хто «в серці каже, що Бога немає». Навпаки, стверджу-
вав, що «од Бога все, а сам нічого дурний не вдіє чоловік»,
«нічого не вдіє убогою головою». Це не були фрази, в цьому
лежала його основна думка, спільна для всіх містиків. Бо,
деінде твердить він, що без «уділення Божої сили нічого не
вдіє душа убога». Засаднича ідея всіх апостольських послань
– що без живої незгаслої іскри Божої в людській душі та ро-
зумі, в почутті й інтелекті людина перестає бути людиною.
Іронізував з тих, хто хвалилися, що на місце Бога «возвели-
чимо на диво і розум наш, і наш язик», бо знав, що без над-

493 Костомаров М. Книга битія українського народу.



 
 
 

людської Сили згори «пониче неначе стоптана трава і думка
їх і їх слова». В розкиданих його поезіях і фразах дає він
геніальну формулу звиродніння, без тої Вищої сили, духов-
ної потенції людини. Тоді людський розум, почуття і воля –
все мертвіє. Хто ту силу відкидає, той спідлюється, «в безза-
конії мерзіє». Хто хвалиться, що може стати паном над зем-
лею «по волі розуму» свого, в цього розум обертається в «ка-
люжу» – пристанище свиней, в які й обертається сама лю-
дина. А ті, хто «не зрять Бога над собою», «не знають, що
діють», «там бояться, лякаються, де страху не буде», ті, хто
не хочуть «пізнати Господа глаголи», тим «не розбити тьму
неволі». Туманіє мозок, спідлюється серце, хитається воля,
стає стерильною! Така геніально прихована суть за тими, ні-
би випадковими словами його «незримих скрижалів».

Це все сталося, оглядає він, з новою провідною верствою,
інтелігенцією народницькою, що приходила в його часи на
зміну дегенерованому дворянству; з верствою, яка назбирав-
ши на чужині мудрості соціалізму (входив у моду тоді), при-
несла й в Україну «розумне слово, брехнею підбите», щоб
земляків «просвітити» й повести за століттям матеріалізму.
Цих, тоді лише провісників чужої мудрості, що пишним чор-
тополохом розрослася під командою більшовиків тепер, вва-
жав він плебеями, протиставляючи їм національну мудрість
старої козацької України; відкидаючи мудрість «із чужого
поля», яка скалічила, на думку Шевченка, розум нової ін-
телігенції, її характер та її волю, віддавши її на службу ідо-



 
 
 

лам егоїзму й іншого інтересу.
Як останній щабель у справах тієї інтелігенції, намалював

нам Шевченко страшний образ слуги диявола – другого Іва-
на та його «шашелів». Але перші щаблі тих «вільнодумців»
були іншими. Втративши віру в Вищу силу, віддані виключ-
но своєму плотському розумові, ті інтелігенти – народники
та соціалісти, втратили будь-який компас. Почали, за Дра-
гомановим, дослухатися до всього, що їм «німець скаже» –
той чи інший, який узявся їх «повести за століттям». Таки-
ми їх бачив Шевченко та глузував із них, що приймуть наїв-
но і сліпо будь-яку доктрину «з чужого поля»: скажуть їм
нині, що вони слов’яни – зі захопленням приймуть це. Зав-
тра скажуть, що вони моголи – із тим погодяться, з таким же
захопленням. Чи не блимає в цих глузуваннях поета портрет
нащадків-народолюбців, які захоплювалися раніше видума-
ним московським «німцем» слов’янофільством, а після 1917
року – своєрідним більшовицьким євразійством? Коли «щи-
рі демократи» та слов’янські «федералісти» перемальовува-
лися в охоронний колір «соціалістів-федералістів», а інші –
зі соціалістів у комуністів? Або портрет деяких діячів остан-
ньої еміграції, коли «націоналісти» перефарбувалися в «де-
мократів» сучасної України, або в «рідномовних» патріотів
«общей родіни» як інтернаціонального старшо-братнього ці-
лого зі столицею в Москві, або навіть у Тель-Авіві. Як до-
кладно стоїть у Шевченка: «Що ж ти таке? Я не знаю, нехай
німець скаже»! І тепер так само, як в части Шевченка, на-



 
 
 

віть коли бачила, що з України чужинець «кров як воду то-
чить», вся та народолюбна «братія мовчить собі, витріщив-
ши очі, як ягнята «Нехай! – каже, – може так і треба»? Бо
іншої, крім сучасної України «не може ж бути»… Без віри,
без інтуїції, віддані на свій хлопський, плотський розум, не
вміючи розрізняти правду від брехні, без власної непохитної
ідеї, ставала ця «братія», за словами Шевченка, «дядьками
отечества чужого», а Україну любили, як провінцію.

В парі з розхитаним інтелектом – розхлябане почуття.
Емотивні потяги – потягнули їх не вгору, а вниз. Без висо-
ких ідеалів їхньою душевною інтонацією став у найкращому
випадку, перечулений і плиткий сентименталізм, в гіршому
– епікурейство. Чужа їм була минула історична велич рідної
землі, їм земелька, «аби була добра для городу», байдуже під
яким деспотом. Великі легенди та постаті славетного мину-
лого їх не зворушували – жито собі сіють, або панам служать.
Їхній галас про «патріотизм», любов до «братів убогих», про
«братерство братнє» народів, «слов’янофільство» – це було
фарисейство, на думку поета. Винятки – князь Рєпнін, княж-
на Варвара, граф Капніст, де Бальмен та інші, але поза ними
уявляв він тодішню Україну, як руїну Трої козацької, де все
спало – як те панство по своїх маєтках, або як ті мільйони
полян, дулібів і древлян, що «сиділи нишком, слава Богу»…

Думка, спантеличена мудрістю з чужого поля, розхлябані,
спрямовані на матерію почуття, відсутність великих задумів
та ідеалів – ось що спостерігав Шевченко на руїнах Трої ко-



 
 
 

зацької, а це мусило призвести до паралічу волі. Де браку-
вало великої віри, ідеї та горіння до неї, там мала нидіти й
воля. Вона, він бачив це, заломлювалася або тому, що її те-
роризували, або через обдурення та спантеличення думки,
яка не знала, де право, де ліво, або через корумпування ха-
рактерів. Скільки прикладів одного, другого та третього дає
він у своєму «Кобзарі»!

Чому люди мовчки дивляться на спричинників зла? Чо-
му на них «не плюють? Чому не топчуть»? Тому, що «люди
за шмат гнилої ковбаси» готові продати навіть матір, свою
країну… Або тому, що замість чину, «дивились та мовчали
та мовчки чухали чуби», тому що душею були «німії підлії
раби». Чому не «ставали за правду пресвятую і за свободу»?
Бо за «мережану ліврею» ставали «донощиками і фарисея-
ми»… Бо були «лакеями в золотій оздобі», «рабами з кокар-
дою на лобі». Бо на «мільйони свинопасів» знаходився лише
один козак… Бо є маса серед нас «грязі Москви», переверт-
нів, які допомагають москалеві «з матері (України) латану
сорочку здирати». Бо стільки «землячків», аби їх «одягнути
й обути», дають себе «в кайдани закути». Чому гордо здій-
маються пишні будови палат деспотів чужих? Бо «похили-
лися раби», «здрібніли люди на землі». Чому панує зло? Бо
наплодилося багато «блюдолизів, золотом облитих», «тупо-
рилих віршомазів», що деспота славлять, а за півдулі стають,
ніби без’язикі, готові для нього на все; бо навіть стогнучи, за
свого пана «Господа благали». Бо на кожен мужній жест про-



 
 
 

тесту, юродивого чи єретика «люд мовчав і дивувався: що він
діє? На кого руки підійма?» Бо «люди, род лукавий, Господ-
нюю святую славу розтліли й чужим богам пожерли жертви,
омерзились», побиваючи своїх пророків… Стали люди «слі-
пі і малі душею», філістерами, які замолоду може «повіру-
ють ще трохи в волю, а потім жити почнуть між людьми, як
люди»… Жити? Зі зламаною волею, заснулою думкою, з хо-
лодною душею.

Це, як я вже згадував вище, був сенс тих його поезій: від-
вертаючись від Творця до адорації творіння, люди «мерзі-
ють» морально, в брудну калюжу для безрогих обернеться їх-
ній розум плотський, «боятимуться там, де страху не буде», а
через відсутність волі не здолають «розбити тьму неволі»…

Пластично змалював він в одній новелі, до чого приве-
ли Україну блудні вогні магів «прогресу»: «Милі земляки
мої!  – земля ваша, як рай, як сад, посаджений рукою Бо-
га-чоловіколюбця, а ви – ви тільки безмездні робітники в
цьому плодючім, розкішнім саді. Ви – убогі Лазарі, годовані
окрушинами, що падають зі столів розкішної трапези ваших
неситих, зажерливих братів». Наслідки в світі фізичному –
каліцтва в світі духовному! А коли це сталося, хмара зажер-
ливих «рідних» шашелів людських, перевертнів, духовних
нащадків кочубеїв і галаганів, кинулися «катам допомага-
ти» догризати Україну. Символом їхнім зробив Шевченко
постать другого Івана з «Великого льоху», що (як його ма-
лює) буде з країни своєї «останню свитину здирати», буде



 
 
 

знаряддям нечистої сили, допомагати в майбутньому Арма-
геддоні – далекій Москві душити та корумпувати воскресле
козацтво. І коли поглянемо на наше сучасне, на те Шевчен-
кове «майбутнє», то побачимо, що прониклива думка Шев-
ченка геніально вбачала, як із початків виродження тодіш-
ньої «народолюбної» інтелігенції, як і всієї так званої демо-
кратії, вийде її дегенерація наших днів.

Характеристика «нових ідей», нового «століття цього», у
Костомарова та Шевченка відкидає їхню гнилизну. Перше –
вони нехтують силою, на якій трималася вся історія Украї-
ни, вся її правда, відкидають її релігію; друге – вони дають
себе збаламутити найспритнішому трюкові володаря пекла
– прийняти, що його нема, що нема пекла, ні нечистого ду-
ха, з яким насамперед має боротися людина в собі, щоб бу-
ти здатною поборювати зло у видимому світі. Нарешті нау-
ка лжевчителів «современних вогнів» веде до падання до ніг
ідолів матерії – егоїзму та власному інтересу… Якими б не
були пишні фрази з «великих слів», якими ті лжевчителі хо-
тіли нас «повести за століттям», всі ті фрази в останньому
порахунку викривалися, як дурисвітство й одурення.

«Українофільство» чи «народолюбство» останніх ста літ
вже, коли виступило на арену, навіть за життя Шевченка,
виявляло свій плебейський, гелотський (голотський) харак-
тер – діаметрально протилежний змістові вогненного сло-
ва Шевченка. Далі ставало щораз гірше, поки не закінчило-
ся поколінням «демократичних» шашелів, з другим Іваном,



 
 
 

що відверто стали під протекцію «духа злоби» і його попи-
хачів у Москві. Провалля було між тими українофілами та
Шевченком! Шевченко кликав до відновлення слави давньої
Київської і Козацької держави незалежної від Москви, а на-
родолюбці, як Куліш чи Драгоманов, падали до ніг ідолові
московської імперії… Шевченко закликав до політичних і
релігійних традицій давньої України, а Куліш відвертається
від перших, а Драгоманов від других… Шевченко зігрівав
серця для великої місії України, а «народолюбці» пропові-
дували культ малоросійського, провінційності (провансаль-
ства) під крилами чорного орла… Шевченко закликав до ве-
ликої боротьби за свою правду, а народолюбці шукали угоди
з «правдою» чужинця… Шевченко апелював до воскресін-
ня, викликав із могил дух давнього лицарства запорізького,
з його традиціями хреста і меча, а драгоманівці культ хре-
ста визнавали забобоном, апелювання до меча – символом
«диких, старих часів». Вірили в автоматичну «еволюцію» і
«мирне порозуміння між народами», передусім із Москвою,
їхня ідея не виходила за межі провінційності, душа народо-
любців ігнорувала духовний світ, обмежуючись лише «ма-
теріальними інтересами народу», а їхнії дії зводилися до за-
побігання ласки кожної чужої сили.

Так було на Наддніпрянщині, а в Галичині навіть Фран-
ко спершу піддався ідеям «современних вогнів», виголосив,
що «не герої ми, і не богатирі, ми лиш каменярі»; що треба
«патріотичний меч перекувати на плуг»; що наша ціль – це



 
 
 

«людське щастя й воля», наш божок – «розум владний без
віри основ». Від нього царство свободи, «не від Бога нам спа-
де»… Але той самий Франко бачив, що зробили «поступові
ідеї» в душі галицько-української «поступової» інтелігенції
кінця XIX століття: він знайшов «так мало правдивих харак-
терів, а так багато дрібничковости, тісної глупоти»; так мало
«правдивої любові» в тій расі «отяжілій, сентиментальній,
позбавленій гарту і сили волі, так плідній на перевертнів»,
хоч і бачив серед них «чистих і гідних будь-якої пошани» лю-
дей… Ці винятки та власна віра дали йому змогу вирватися
згодом зі смертоносних обіймів драгоманівського Вія і всту-
пити на новий, майже містичний шлях національної героїки
(Мойсей), закликати «до бою» в ту мить, що вже надходила,
своїх «єгошуїв» (які з’явилися 1914 року в Галичині), які «з
номадів лінивих люд героїв створять». Аналогічний заклик
у Шевченка, який кликав із могил своїх гонт, щоб прийшли
на зміну мільйонів свинопасів приспаної країни…

Але в понурі дні XIX століття було інакше… Захоплен-
ня етнографією, народними звичаями, мовою, побутом, рід-
ною природою – все це був культ своєї провінції, який не
віддаляв Україну від «общаво целаво», від чужої імперії.
Політична акція, яка почалася в формі легальної боротьби в
Галичині, а в формі підпільної революційної акції на Наддні-
прянщині, не виходила з рамок боротьби за права рідної
культури або в крайньому випадку – за зміну режиму. Спро-
би пропаганди самостійництва та сепаратизму перед Пер-



 
 
 

шою війною були спорадичні, а коли й мали прихильників,
то не в величезній більшості драгоманівської інтелігенції,
яка не зійшла зі старого шляху. Декламували про народ, але
весь світогляд народу став їм чужим. Народ залишився релі-
гійним, вони, що пішли «за століттям», були в цій справі або
богоборцями, або нейтральними. Народ знав, що5 в житті
важить сила, не слабість, вони були наївними «пацифіста-
ми» і вірили в автоматичну, без боротьби, еволюцію до «все-
людського щастя». Народ був відданий своїм звичаям і не
любив зайд, які «сараною сіли» на його землі, а демократич-
но-соціалістична інтелігенція таврувала ті почуття, як шо-
вінізм і ксенофобію. Народ був налаштований приватновлас-
ницькими почуттями, вони таврували це, як реакціонерство
і буржуйство. Єдине, що вони шанували і переймали від на-
роду – це була його предківська мова, але вона у них стала
чимось мертвим, мовою для мови, незалежно від того, що
тією мовою виражалося; тому й легко приймали будь-яку чу-
жинську єресь, натхненну чужим і ворожим нації духом, по-
давану в «рідній мові». Навіть культура, яку вони цією мо-
вою несли народним масам, часто була насичена духом обо-
жнюваних московських ідолів, таких, як Бєлінський, Пуш-
кін, Толстой, Достоєвській, Горький, а у декого навіть Ленін,
чи жид К. Маркс. Душа цих людей була отруєна вірою в мож-
ливість порозуміння з «новою Росією», бо з нею мали спіль-
них «святих» і спільний «коран»; ідея відділення від імпе-
рії аж до 1918 року таврувалася лівими, як ідея шкідлива,



 
 
 

проголошена «найгіршими елементами», і ніхто з них не ду-
мав, що «нам силою доведеться здобувати свої права», аж їх
не «приневолено самим творити нашу долю». Метою їхньою
було «злитися в одну братерську сім’ю народів, в один майже
народ», щоб «постала всенація».

Цю духовну настанову демократично-соціалістичної та
радикальної «еліти», 1918-го М. Грушевський характеризу-
вав, як «духове холопство, холуйство раба, якого так дов-
го били по лиці, що не тільки забили в нім будь-яку людсь-
ку гідність, але зробили прихильником неволі і холопства,
його апологетом і панегіристом», 494 таким, яким став через
три роки й сам автор цієї характеристики. Це були ті, хто
Україну, передбачав Шевченко, «присплять лукаві і в огні її
окраденую збудять». В еміграції після Першої світової вій-
ни вони почали знову промосковську пропаганду (віденська
«Нова доба» В. Винниченка, «Борітеся – поборете» М. Гру-
шевського, празька «Нова Україна» М. Шаповала, паризькі
пробільшовицькі «Українські вісті» Севрюка і Борщака, а в
Галичині – «Нові шляхи» А. Крушельницького, М. Рудни-
цького та Ф. Федорцева). Ось якою була філософія одного з
речників зміни пріоритетів в еміграції перед Другою світо-
вою війною: «треба належати до свого часу», а «хотіти жи-
ти, як колись жилося, або як колись будемо жити» – це «бо-
жевілля», бо «ніхто не знає, що буде змістом завтрашнього
дня»… Слова, типові для цієї інтелігенції, якій навіть у дум-

494 Шлемкевич М. Галичанство, Загублена українська людина.



 
 
 

ці було бажати самим формувати «завтрашній день», його
зміст своєю думкою та своєю волею. Для них була не дер-
жава, а «хата – ідеал українського патріотизму», а «форму-
ла українського найглибшого патріотизму» – це «де згода в
сімействі, де мир і тишина» і «треба стримуватися в напа-
стях» на зрадників… Найважливіше турбуватися про «фі-
зичне здоров’я» своєї раси, а «побіч нього» (на другому міс-
ці) допускається «віра в можливість осягнути духовну до-
вершеність»… Найбільший гріх націоналістів, що вони «не
хочуть прийняти української дійсності такою, якою вона є»,
тобто створену займанцем… Своя ідея, щоб нею знищити
створену чужинцем дійсність в Україні, є «ставлення док-
трини над живим організмом», не боротьба за цей живий
організм!.. «Фізичне збереження нації» – ось найважливіше
гасло (хоча б ціною рабства). Вони проти вогнів «абсолют-
ного динамізму» Дон Кіхота, «які відривають Санчо Панса
від щоденних простих обов’язків»…

Санчо Панса став героєм національного «відродження»
ідеологів «малої людини», філістера… Найстрашніша річ
для них – це вірність великій ідеї і посвята їй, бо це – просто
«ідолопоклонство перед теорією»… Взагалі «не треба при-
в’язувати виключної ваги до якоїсь ідеї», бо всі ж вони пря-
мують до «вільної України»…

Як у царині ідеї, так не має бути ні формування, ні веден-
ня в царині дії: «провідник українських людей – це їхній вис-
ловник»… Герої в історії, прометеї різних постатей Шевчен-



 
 
 

ка, засновники великих націй, держав, релігій – все це в очах
філософа плебейства донкіхоти»… Провідник «українських
людей не накидає їм своїх фантастичних експромтів і не
ексцитує екстатичними видивами». Взірцем провідника для
плебея є «отаман чумацької валки», провідник має бути
безвольним «поплавком на поверхні стихії подій і людей в
Україні»…

При такій настанові санчо пансів їм осоружне навіть ду-
ховне формування нації в дусі однієї ідеї, осоружна героїчна
психологія; в поезії львівського «Вістника», особливо у Є.
Маланюка й О. Теліги, вони не бачуть нічого, крім «ніцше-
анської бомбастики, відруховости і примітивізму».

Нарешті, як завжди буває в таких випадках, ненави-
дячи українських донкіхотів, вони стають навколішки пе-
ред тиранами Москви з їхньою диявольською діяльністю
в Україні. Вважають, що нове кріпацтво, запроваджене в
Україні Москвою, «прийняло українське село», а колхози
та совхози просто «нагадують традиційну українську асоціа-
тивну групу»… І навіть на тих варварів, що колись до орди
московської руйнували Україну, наші панси засвоюють по-
гляди московських учених (більшовика Покровського), що
«уявляти собі половців як якусь чужу і темну азіатську си-
лу, що важкою хмарою висіла над представницею європейсь-
кої культури – київською державою, ми не маємо наймен-
шої підстави»… Й узагалі «хижаки, злобні варвари, в світ-
лі нових (московських. – Д. Д.) дослідів, не виглядають так



 
 
 

страшно»… Чужинець (німець) є більшим авторитетом для
нашого плебея, ніж «Слово о полку Ігоревім», а реабілітацію
після смерті давніх і сучасних Покровському московських
варварів, речники «прогресу» приймають за свою. І таку ма-
ячню називають «призначенням нації».495

Після другої війни ця «прогресивна» інтелігенція, до якої
пристали й деякі перекинчики з націоналістичного табору,
дійшла до повного політичного та духовного банкрутства,
їхні ідеологи відверто закликають еміграцію служити чер-
воним ідолам. Вони вже трохи «погоджуються з Марксом»,
який одним із перших підняв прапор винищення христи-
янської цивілізації в Європі і ця згода, на їхню думку, мала
б бути «ідейною еволюцією націоналізму». Доктрини? Вони
не потрібні, бо не треба «зв’язуватися з жодною філософіч-
ною системою», треба лише вважати «на розвоєві тенденції
світу» і дати себе «вести за століттям» лжевчителям дияво-
ла. Треба дійти до визнання того «фактичного стану», який
він створив в Україні. А України, за яку словом боровся за-
мучений Шевченко, України Базару, Крут, нових січовиків,
лицарів Зимового походу, СВУ в 1930 роках на Наддніпрян-
щині та націоналізму в Галичині, УПА по всій Україні, «та-
кої України не може бути», бо доба «шабельної романтики»
та «героїв із лісу» закінчилася…

Ідеал вождя для них – це політичні реалісти, які, звіс-
но, «схильні признавати і керувати ідеями, що вже втіли-
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лись в якийсь порядок зовнішнього світу», хоч би й чужий і
«створили собі виконавчу апаратуру для дій» – апарат при-
мусу, якому радять коритися «реальні політики» нашої ліви-
ці. «Політичний ідеалізм», чи взагалі «ідеологія», за яку тре-
ба щойно боротися, це у них смішна річ, ірраціоналізм, дух
анархії. «Людина визвольного руху» віджила своє, натомість
має прийти людина капітулянтства. Зміна віх 1930 років ви-
правдовується, ідеальний вождь – це той, хто згортає влас-
ний прапор і їде в ставку (колись) татарського чи (нині) мос-
ковського хана «пити кумис», або, як писав Шевченко, «з
московської чаші московську отруту».496

В Україні підмосковській проповідувати цю «генераль-
ну лінію» стало обов’язковим, в еміграції ж її проповідують
прогресисти добровільно. Іван Франко таких земляків своїх
називав «людьми з рабським мозком і серцем», «отяжіли-
ми сентименталістами» або «лінивими номадами» та «пере-
вертнями». А самі ж ідеологи тієї «поступової» інтеліген-
ції звали їх (у миті просвітлення) «соглашателями» (Шапо-
вал), «вихолощеними марксистами» (Винниченко), інші –
філістерами, «пересіччю» або «малою людиною», «субстра-
том» (Шлемкевич-Іванейко) – автохарактеристики! Були це,
як їх називав Шевченко, люди «малії душею», «душевбогі»,
«недоуми», раби та лакеї в душі. Хитливі та невпевнені, вони
не дозволяють навіть перевертнів картати. Для Драгоманова
слово «ренегат» – це дике безглуздя, бо «не сміє своя нація
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деспотично заявляти: ти наш і до скону лишишся нашим!»
І йому вторує М. Шаповал, проголошуючи «право вільного
переходу від нації до нації», навіть ворожої. 497

Недаремно ж ця порода «малих душею» вперто і затято
ненавиділа касту лицарську. Вже Куліш, який величав себе
«мєлкопомєстним пахарєм» (малоземельним хуторянином)
ненавидів у козацтві такий самий лицарський стрижень, що
процвітав колись і в Західній Європі… Субстратчик Ю. Ли-
па ненавидить Дон Кіхота… Винниченко «злобою дихав»
на відроджене козацтво в Україні, мовляв, «кріпак спішить
на шляхтича перевернутися»! Волів босяка, аби не козака…
Все це – те саме явище, яке зауважив ще Шевченко, коли
«дорогі земляки» його готові були «сльози ревні пролива-
ти» над долею бідного Яреми, «хамового сина», але як пе-
ремінився він у козака Галайду, зганили його «розбійником,
вором»… І не треба думати, що ця ненависть до лицарства
або до панів у людей породи санчо пансів випливала з їхньо-
го протесту проти гнобителів, визискувачів тощо. Бо з тієї
ненависті до «панства козацького» вони хутко приходили до
ідейного або чинного вислужування перед бандою більшови-
ків. Ні, їхня ненависть до лицарства, до донкіхотів, до «роз-
бійників» гайдамацьких, це була просто ненависть людей ін-
шої психологічної породи.

Відраза до донкіхотства, тобто до героїки і боротьби ішла
червоною ниткою і в літературі. Коли «прогресисти» виво-
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дять донкіхотів, то «малих і слабеньких» («Дон Кіхот з Етен-
гайму» Я. Галана), які не самі йдуть на Голгофу, а їх нещас-
них тягнуть, як вівцю на заріз. Подруга Антея (М. Чернявсь-
кого) – «тріпотно-пестлива і щиро-чутлива», Дон Жуан ви-
роджується в них в брудного шимпанзе (герої Винниченка),
а Прометей (Олеся) квилить, як мала дитина, або снує «дум-
ки жалібненькі» і проливає «сльози дрібненькі» (Воробке-
вич). Запорізький лицар Сірко виходить у них карикатур-
ним пацифістом (Черкасенко). Всі вони співають про «втому
в борні», про «розпуку і тугу», про пасивний біль. Бороть-
ба – це «злодійська наука» (Маковей), мріють вони про «ти-
ху, затишну хатку», не терплять людей «з незалежною по-
ставою» (Винниченко), Шевченко у Бучми виходить замість
Прометея розчавленим хробаком, жаліють, що щастя якщо
приводить, то «мірою боротьби», а не страждання й сліз. Як-
що доля б’є їх, то у них лише «у грудях тихенько щось ле-
бедить і благає о поміч у муці». Недаремно Тичина зізнаєть-
ся, що коли вибухла революція, то «стояв перед нею, як те-
ля перед новими воротами».498 На ту ж квилячу ноту (тільки
славлячи свого пана) зводять сосюри та рильські.

Дві психології – одна, як у Богдана, який прагне «за ві-
ру християнську стати» і націю визволяти, а друга – як у Ба-
рабаша, який воліє з чужинськими панами «в упокою хліб-
сіль уживати». «Визволяти» й «уживати» – дві психології,
два життєві ідеали, двох різних каст, двох типів людських.
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Можуть речники плебейства видумувати нібито програми та
політичні дороговкази, але їхньою основою, джерелом є їхня
плебейська психологія, до якої пришиває потім їхній «язик
велеречивий» різні «реалістичні» програми. Врешті, всі во-
ни закінчуються наказом припадати до ніг якогось чужого
ідола.

Тоді навіть не ховаються з тим, що «ми – без догмату,
наша думка адогматична», як зізнається один із совєтських
українських авторів, або як в еміграції «прогресисти»: що
нісенітницею є мати віру, виступати з якимсь догматом, з
якоюсь ідеологією. Бо життя ж змінюється… Отже, навіщо
вірити твердо в свою одну ідею? А там, де вмирає догма, вми-
рає й віра. А де відсутність одного і іншого, там немає твер-
дого «ми хочемо!», лише мляве «нам хотілося б»… Або, як
писав один із совєтчиків: і хочеться «від партії, і треба піти
геть, і немає сили піти геть!» Так, власне, доходить до того
стану, коли, як зізнаються підсовєтчики, починає чужий пан,
«мов на налигачі вести їх слухняних, куди треба» йому. Тоді
їх «завжди хтось веде і ми ідем послушні, аж нам скажуть:
«стій»! Тоді питають вони з розпачем: «Чому ми не з волею
криці? Чому ми, як масло, на рушії подій? Мов приблудна
сука під чужим вікном?»

З такою зламаною волею з «еліти» робиться плебс, пасив-
не знаряддя нового Чингісхана, який іде «пройти світ, пе-
реорати землю, стерти кордони, змішати всі нації в одному
струмені чорної маси потоптаних рабів». Тоді вони коряться



 
 
 

цій чужій силі, яка ламає їх і веде туди, куди захоче, тоді во-
ни зрікаються своєї Правди і «стріляють в позавчорашнього
самого себе», в усі шляхетні традиції – культурні, політичні
і релігійні – старого Києва. Тоді, як Тичина в Україні, а його
звеличники тут, вирішують «поцілувать пантофлю папи» на
Кремлі, пантофлю диявола499 кличуть «розмовляти» з ката-
ми України й орієнтуватися на «сучасну Україну», бо іншої,
Шевченківської «бути не може»…

В цьому, між іншим, була геніальність Шевченка, що він
уже в свій час змалював, куди приведе його «шашелів» наука
лжепророків «современних вогнів», що хотіли Україну «по-
вести за століттям» матеріалізму й атеїзму. Чи ж не бачимо
серед речників «прогресивного» українства в Україні і в емі-
грації отих Шевченкових «дядьків отєчества чужого»? Чи не
бачимо лакеїв чужого пана, «грязі Москви»? Чи не бачимо
тих, хто кричать черговому батюшці в Кремлі «ура»? Або
донощиків і фарисеїв, які кожного патріота денунціюють як
фашиста, антидемократа, антисеміта, як ворога «власть іму-
щих»? Чи не бачимо, як хиляться, як той Ярема, перед кож-
ним поганцем? Чи не сміються з того, хто (як у «Сні») не
хоче говорити «по-здешнєму», по «сучасно-українському»?
Чи не бачимо біля них диявола, що, як та ворона, єднає їх
собі – одних муками, других золотом, а третіх чинами, або
обіцянками професійних брехунів? Найважливіше для нас
є те, що Шевченко вказав недвозначно на джерело розпа-
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ду «прогресивної» інтелігенції: багно матеріалізму було цим
джерелом. Вирішила та «еліта» нації, що ідея існування Ви-
щої сили добра і сили зла – вигадки («немає пекла, ані раю»);
що немає Бога, немає Творця, є створіння, є «тільки я», тіль-
ки фізична істота лише з її фізичними потребами; про мету
існування нації мають нам розповісти не «високі могили»,
не захований у них дух прадідів, не віковічні традиції наро-
ду, а «куций німець», чужинець, за яким, одним чи іншим,
і тюпала покірно «поступова» інтелігенція. З тією лиш різ-
ницею, що за Шевченка тими чужинцями були осоружні йо-
му бєлінські, некрасови і пушкіни, а через сто років після
його смерті, крім них ще й леніни, маркси, бронштейни-тро-
цькі… З тією лиш різницею, що тоді кричали «немає Бога»,
а тепер «науковим» стилем доводять, що теза ідеалістичної
філософії, ніби «основою світу є ідея, дух, що існує першим
і скоріше від природи, створивши її» (отже, Бог!), «ще не
доведена наукою», отже, цю гіпотезу треба занехаяти (Гор-
новий)… З тією лиш різницею, що тоді, коли Шевченко за-
кликав воскресити в собі дух старого лицарства нашого, дух
України, Драгоманов пізніше відповідав, що «наука ще не
може показати, що таке дух якоїсь породи людської». І там
«наука», і тут «наука»! І так само, як інша інтелігенція, яку
на налигачі вели спритні лжепророки, «не бачила духа нації
(бо його не показали їхнім фізичним очам), так само вона не
могла прийняти й Дух істини, що про нього читаємо в епі-
графі до «Сну» з св. Івана: «Дух істини, єго же мір не может



 
 
 

пріяти, яко не видить його, ніже знаєт його». Тому приймали
«прогресисти» те, що їхній «холодний розум» «видів», ба-
чив, хоч би це й були штучні вогні, або брехливі декларації
магів диявола, замаскованих (для фізичних очей) під бабусю
Червоної Шапочки…

Коли таке настало, в остаточному порахунку настало
затьмарення розуму, спідлення характерів, і змиршавіння
волі, руйнування віри… Тоді треба постійно повторювати
геніальну формулу апостола Якова, тоді «двоєдушні» інте-
лектом люди стануть «нетверді в путях своїх». Тоді їх, як го-
вориться в Апокаліпсисі, «виригне Господь з уст своїх». То-
ді стануть вони безборонні проти тих трьох чортівських за-
собів, до яких береться корумпувати їхню душу диявольсь-
ка сила (три ворони з «Великого льоху»). Тоді покірно пле-
туться вони на кожен заклик зайди: «дайош», «льос-льос»,
або «герш ту, хамів сину»!

Геніальність Кобзаря була в тому, що він охопив пробле-
му проводу в універсальних розмірах, бо дегенерація «про-
гресивного» або «демократичного» провідництва має місце
не лише в Україні, але в цілому Західному світі (паралель-
ним явищем є дегенерація комуністичної «еліти» в Москов-
щині). Це зауважив уже цитований мною Едмунд Борк, який
у часи Французької революції писав, що «вік лицарства (ше-
вальєрії) закінчився, настає вік софістів, економістів і каль-
куляторів», тобто те, що спостерігаємо тепер: вік безідейних
крамарів і крутіїв на Заході, і такої ж безідейної, в планетар-



 
 
 

ному масштабі, орди нового Аттіли на Сході, з яким ті перші
калькулятори хочуть у добрій спілці поділити світ.

Геніальність Шевченка була в тому, що він бачив наперед
дегенерацію «поступової» орди і хотів повести Україну не
«за століттям» матеріалізму та схудоблення, а проти цього
століття. Що порятунок бачив лише в воскресінні лицарства
в Україні, нової провідної верстви, овіяної суворим духом
старого Києва, містикою нашого вічного міста, над яким по-
ставив колись знак Хреста апостол Андрій і якого патроном,
як і патроном козацтва, був св. архангел Михаїл.



 
 
 

 
XI. Містика лицарства запорізького

 
І ми перш осуворили твоє (Києве) кротке

серце, зробили з тебе справжнього варяга, потім
одягли в броню міцну, як Гориню-багатиря,
і поставили на сторожі підбитого племені і
займанцями зганьбленої самим Богом заповідженої
тобі святині.
Т. Шевченко

У «Великому льосі», і в інших поезіях, що були пов’яза-
ні з думками тієї «містерії», Шевченко виразно показував,
якою зустріне Україна той страшний день «останнього суди-
лища» нашої доби. Зокрема – якою буде та «верхівка» нації
тоді, коли з’явиться другий Гонта – «козак безверхий», що
розтрощить великого ідола на нашій землі. «Верхівку» цю
представлятимуть «сліпі, криві, горбаті», недоумки, «овечі
натури», перевертні – як ті «лірники»; представлятимуть
«людські шашелі», нарешті ті другі Івани, що підуть на по-
слуги катові, інспірованому злою силою, символізованою
чортом і його воронами у «Великому льосі». Бачив він і
ті «парости», які постануть цього дня зі знеможеного тіла
України, яких очолить нове лицарство, що вже почало підій-
матися з могил наших степів, починаючи з 1917 року. Ли-
царство, що мало протиставити силі диявола не лише меч
«немерцающої слави козацької», але й «немерцающий світ»



 
 
 

Божественної правди. Це була містика, яку не хочуть бачи-
ти новітні «людські шашелі». Тому, що все духовне було чу-
же їхній вихолощеній думці, і, що найважливіше, тому, що,
несвідомі іноді самі пішли на поклін тому, кому поклонився
другий Іван із «Великого льоху».

Почавши з ніжно мрійної туги за фізичним щастям, пе-
рейшли вони до адорації матерії, а закінчили капітуляцією
перед силою зла. Чужий їм залишився пафос великої про-
рочиці Лесі Українки, чужий пафос Шевченка та його мі-
стика, чужа містика О. Теліги й інших поетів-вісниківців.
Для євнухів «прогресу» ці останні були лише «догматичною
квадригою», що мчала «під свист ідеологічного батога». Для
них цікава була натомість «догматика марксизму», яка «дис-
циплінує людські душі», і «винищує отаманщину» України
(Шлемкевич). Віра – це був для нього «забобон», бо «до
релігії людина вдавалася лише в розпуці». Містика шкодить,
хоча є велетні духа, які ту віру мали, але це були, наприклад,
у Богдана – якісь несподівані натхнення та дивовижні осяян-
ня, які тільки заважають вождеві іти «шляхом розумного зу-
силля» швейків. Людей, які в ім’я старої містики Києва руй-
нували міф Москви словом і дією, чорниться як людей без-
плідних «мрій і декларацій». За це накидаються й на Лесю
Українку, яка «стару потіху замінила новою, більш «героїч-
ною» – за її Соntra spem spero. Для новітніх провісників «но-
вого слова», команди «приятелів» і «народовольців» – «цар-
ство ідей і царство подій є дві різні сфери»… Говорити про



 
 
 

роль містики в людському житті – це недопустиме «присто-
совування фантазії до практичної життєвої реальності»…
Прославляти старий Київ як «місто премудрості Божої» –
це злочин, а припинити прославляння закликають високих
церковних достойників… Хоча самі «не можуть визнатися в
гущавині гарних містичних слів», але з усього серця, де вже
кільчиться зерно, посіяне дияволом, ненавидять ту нашу мі-
стику і тих, хто про неї нагадують. І як один муж стають в
обороні всіх тих шашелів і других Іванів, які одверто пішли
на службу диявола на Кремлі, або співають їм славу… Чи ж
це все не є останнім щаблем дегенерації тієї «прогресивної»
інтелігенції, яка пішла за принадою «современних вогнів»
матеріалізму? Останні крапки над «і», відкриваючи зовсім
приховану суть їхньої лженауки, робить видавець «Розстрі-
ляного відродження», доводячи, що плазування перед крем-
лівським антихристом – це «геройство особливого порядку»,
та що іноді «болючі компроміси з дияволом стають неми-
нучістю».500 Ось до чого прийшла ця демократично-соціалі-
стична «еліта»! Як це й передбачав Шевченко у «Великому
льосі».

Цій збанкрутілій «вольнодумній» інтелігенції протистав-
ляв Шевченко нову силу, нове лицарство України. Уявляв
він собі його, як нову расу велетнів, із воскреслим духом ста-
рої та вічної України, як його Гонта, Палій, Мазепа, Гордієн-
ко, Дорошенко, Галайда, юродивий, єретик, чернець, Тряси-

500 Народна воля, Наш приятель – статті Дивнича, Іванейка, Сучасна Україна.



 
 
 

ло, Гамалія, алкиди, неофіти, нове «козацьке панство», всі
його прометеї й «апостоли правди і науки» з новою, не пле-
бейською, мужньою, чистою, святою кров’ю борців за «прав-
ду пресвятую», знаряддя гніву Господнього, з вірою в свою
велику місію та в її остаточний тріумф над силами нечисто-
го. Майже всюди у нього ці велетні з’являлися як послан-
ці небесної сили, зі «світом незримим» вищої сили в душі і
в очах, з печаттю Духа Святого, з «чистою, святою, козаць-
кою кров’ю», щоб силою воїна-архангела очолити вірних, які
йшли за ними, щоб «мертвим встати повеліти». Ця нова вер-
ства була наша «шевальєрія» (недаремно назвали вони се-
бе «лицарями та кавалерами») з окремою суворою мораллю
та напівмонастирською, напіввійськовою «регулою» (про неї
ще Стороженкові останні запорожці розповідали), що різко
їх, як і їхнє завдання життєве, відрізняла від решти нації. За-
хідні дослідники цих орденів шевальєрії поділяли її на троє:
лицарство небесне – у Шевченка це «вождь воїнства небес-
ного» архістратиг Михаїл, далі – лицарство легендарне – на
Заході це герої chancons des Guests, Зігфрид, Роланд, Три-
стан, Парсефаль, в Україні – богатирі старин (билин), лицар
Михайлик, й, нарешті, лицарство історичне – храмовники,
мальтійський орден, Жанна д’Арк, хрестоносці з Родосу, у
Шевченка – його герої козаччини. На Заході називали їх «во-
яками Церкви», у Шевченка ж вони «воїни Христові».

Містичні були початки лицарства запорізького на Хорти-
ці. Український історик розповідає, що «острів Хортиця по-



 
 
 

в’язаний низкою спогадів і пам’яток з нашою історією. На
ньому знаходився ще в ХІХ віці величезний дуб – поганське
жертовище, якому вклонялися та приносили жертви предки
наші. На Хортиці з’їхалися 1223 року князі України перед
походом на ріку Калку назустріч татарам. У XVI ст. тут зна-
ходилася перша Запорізька Січ, з отаманом Байдою (князем
Дмитром Вишневецьким – Д. Д.). Біля Хортиці, мабуть, бу-
ла й могила Святослава Завойовника, як писав той самий
історик.501 Отже, ще з дохристиянських часів сходилися тут
предки запорожців приносити жертви богам, а потім дружи-
на княжа, а ще пізніше запорожці, до того, як вирушали себе
самі приносити в жертву Богові й Україні.

Є легенда, що в часи князя Д. Вишневецького (Байди),
українські прочани зі Святої Землі, зі заморських мандрів,
у свої монастирі повертаючись, прийшли на двір княжий і
розмовляли «о дивнім із князем». Один із тих прочан, сам
колишній воїн, сказав, що князю «назначено велике завер-
шити діло» і від одного «лицарського велителя» на Родо-
сі передав князю обручку, просячи, щоб княжата українсь-
кі «хоробрістю, достатками і кріпостию духовною» славетні,
набралися «хоті бранної» і «зібралися стати на поганих». І
ще сказав прочанин, що «князеві наказує сам Господь в обо-
роні святої віри і монастирів стати», бо «спляча вода берегів
не ломить, а єгда вскипить, захлисне хвилею пресильною»,
і «збирати лицарство» на добре діло на острові, подібному

501 Міллер М. Могила князя Святослава. – Вінніпег, 1951.



 
 
 

до Родосу. А «на йому укласти закон рицарський і од ми-
ру одділеніє, щоб у послуху Духу Божему пробувати». «Яко
монахи од світу одходять для моленія, тако рицарство сіє-
же творить отречениє для подвига ратного, одніже служаща
вервиєм, другіже мечем і стрелиєм»; наставляв князя і «кня-
жат руських, жеби ставали на місто, єже з нього рицарство
франкське і інше вже одступилось, бо йому кінець зачинався,
а рицарству княжат руських час наступав за Христову віру
поставати і постояти». Розповідає легенда, що «збентежило
княжу голову то моцно», і вирішив він за порадою вибрати
для заснування ордену Запорізького острів на Борисфені –
так, як західне лицарство вибирало Родос чи Мальту, «Хор-
тицею той острів прозивався по причині, що там колись у
давнину стародавня була хвортеця» (фортеця). А острів бу-
ло вибрано тому, що, як у нашій літературі казали іноки,
«острів у бушуванню водних бурь яко Тритон виринающий»;
тому що острів «це життя нового початковання». Тип козака,
як читаємо про козацтво у Шевченка, у Стороженка, у Го-
голя, це тип лицаря та воїна Христового, людини іншого ду-
ху, людини налаштованої містично та войовничо, в думках,
в ідеалах – над приватністю та матерією, інакшого, ніж на-
селення, відданого справам вузького, буденного життя. Цей
психологічний двоподіл в Україні (хоч не лише там він є)
спостеріг через український фольклор М. Гоголь. Він вва-
жав свій люд окремим народом, далеким психологічно від
«татарської Руси», як називав Московщину. Україна, за Го-



 
 
 

голем, була «землею наїздів і спустошень, угноєна кістьми,
полита кров’ю, земля страху. І тому в ній міг витворитися
тільки народ войовничий, одчайдушний, народ, відомий під
ім’ям козаків». Козацтво «накинуло свій характер, і можна
сказати, колорит на всю Україну, обернуло мирні слов’янсь-
кі покоління у войовничий народ, народ, що представляє со-
бою одне з найдивовижніших явищ європейської історії»,
який може сам-один стримати руйнівний вплив двох маго-
метанських народів, що загрожували затопити Європу. Про
ці дві відмінні верстви одного народу в Україні говорив і В.
Щербаківський. Ці дві психологічні екстреми бачив Гоголь
(і не лише він) у піснях українських. Писав він: «Скрізь пе-
реймає їх і в них дихає широка воля козацького життя; всю-
ди слідно ту силу, радість, могутність, з якими козак кидає
тишу і безпеку життя домашнього, щоб зануритися в усю по-
езію битв і небезпек». Ніщо його не втримає – ні «чорнобри-
ва подруга з карими очима, з сліпучим блиском зубів, вся
віддана любові, ні старенька мати». Його стихія – «Чорне
море, незміримий степ, дикий океан квітів, бездонна глибінь
неба, клекіт орлів» і війна, «все це живе в піснях, окрашене
сміливими барвами»…

Це один тип, а інший – з його головною репрезентатив-
ною постаттю – жінкою. Ці пісні «відображають другу поло-
вину життя народу, домашнього побуту. Тут в усім цілкови-
та протилежність; там суворе життя, тут світ, повний туги,
ніжности і любові»… Такі й мелодії тих пісень, і танці. У де-



 
 
 

яких «музика легка, повна грації, або суму, туги і жалю. Та
бринить інша музика в українській пісні… Звуки її набува-
ють мужнього обличчя, стають сильними, могутніми, міцни-
ми, стопи важко гупають об землю… Іноді ж стають «воль-
ні й широкі, які велетенським помахом намагаються схопи-
ти всю безодню простору»… Вся душа танцюриста, вся йо-
го сутність розсувається, розширюється до безмежжя, «во-
на наче віддаляється від землі, щоб сильніше вдарити об неї
блискучими підковами і знову злетіти в повітря»…

Дві духовні стихії – «мирні слов’яни» та козацтво, люди
закохані в тишу й безпеку домашнього життя з його милими,
але вузькими приємностями, і ватага лицарська; чуттєвість
і суворість, ліризм і трагізм, ніжність і мужність, пристосу-
вання до життя, і формування його на свій кшталт, пасив-
ність і героїзм.502

Цей духовний двоподіл люду України виразно відчував
Шевченко. А вся його життєва філософія і сам він, вся вдача
його були яскравим типом козака. Тип у широкому сенсі, як
тип певного душевного та духовного складу, певної верстви
люду, яка надавала тон і колорит Україні, і члени якої були
і в «лицарстві запорозькім», і в чернецтві, і серед жіноцтва
тієї провідної касти. Представниками цього типу були не ли-
ше українські Ахілли, але й Перікли. Тип, який став взірцем
для всього люду, як тип і назва джентльмена (уживана спо-
чатку тільки для шляхти) в Англії. Орден запорожців – це

502 Гоголь М. Твори.



 
 
 

був синтез аскетичної мужності старого княжого Києва, від-
чайдушного розгулу буйного ренесансу Волині та суворого
войовничого духу низового лицарства запорізького нашого
степу. Порівняно з тим духом малими виглядали «культур-
ники» національного відродження ХІХ століття. Сам Шев-
ченко не уявляв собі ніякої іншої України, а тільки Україну
козацьку. Сам себе вважав приналежним до цієї верстви: «як
ще були ми козаками», «подай же руку козакові»… І що най-
цікавіше – козака як тип бачили в ньому й чужинці, з якими
йому доводилося зустрічатися. Для багатьох із них він «жив
тим козацьким духом», який оживляв його» (Полонський),
був «усім тип козака» (Тургенєв). І земляки, часом із похва-
лою, а часом із доганою, бачили в ньому нащадка «предків
своїх козацьких» (П. Куліш), або «запорожця» своєю вдачею
(Костомаров). І не лише вони бачили в Шевченкові темпе-
рамент цієї провідної верстви колишньої України. Чужин-
ці бачили в ньому людину «вдачі пристрасної, непогамова-
ної» (Полонський), а в своїх ідеях – «дерзости (зухвальства),
що виходила поза будь-які межі» (миколаївський жандарм).
Був він, на їхню думку, людиною «міцних, непохитних пере-
конань»; без будь-якого сліду «хитрунства», властивого пле-
беям, вдача «запальна, одверта і безстрашна», він «не легко
годився з людьми іншої думки, як він», особливо, коли йш-
лося про Україну і Московщину (Тургенєв); муки (заслання)
не вирвали з його грудей ані єдиного стогону» (А. Жемчуж-
ніков). Тургенєв знаходив у ньому лише «зрідка ніжність»,



 
 
 

звісно ж, був він «понурий і недовірчивий», гумору та жарту
не спостерігав у нього також. Зате відчуття власної гідності
(«самолюбіє») було у Шевченка дуже сильне й велика віра
в своє покликання; переконання, що вкорінилися в його ду-
шу з ранніх років, були міцні та непохитні, «при всім тім ве-
лика скромність»… Всі ознаки лицаря стародавніх часів ко-
зацької України! Чужинці свідчать, що мова Шевченка «ча-
сто змушувала їх затикати вуха і тікати». Ускова підкреслює
«чесне обличчя» поета, в якого «кожне слово було передума-
не», підкреслює його «розум і високу моральність». Зі своїх,
Костомаров розповідає, що в суперечках Шевченко «запа-
лювався», але в цьому «не було ні злоби, ні пихи, був лиш
святий вогонь почуття правди і справедливости». П. Куліш
(перед відступом) стверджував, що нічим Шевченко не був
«нижчим од тих козацьких лицарів, що червоною китайкою
(після смерті) вкривалися». Чалий стверджує, що був поет
часто «скупчений і мовчазний, і не любив ділитися своїми
інтимними думками в такі хвилини навіть з найближчими
приятелями», був стриманий.503 Усе це були ознаки лица-
ря стародавньої України – непохитна думка, глибоке, при-
страсне чуття, безстрашність. Риси, далекі людям, як він ка-
зав, овечої натури або з душею потульного «вола, запряже-
ного в плуг», або крутія та хитруна. Лицарство, лицарі, орли
України – це були назви, якими він наділяв козаків.

Зі слів самого Шевченка (в його поезіях, новелах, «Що-
503 Шевченко Т. Твори.



 
 
 

деннику», в листах) було видно, що на першому місці, з
ознак удачі, ставив він шляхетність, благородство. Йому осо-
ружні були «простацькі» натури; йому подобаються некрі-
пацькі обличчя. Думи козацькі любить за те, що вони «пре-
красні і взнеслі». Не зносив нікого, хто був напівлюдиною,
а такими звав матеріалістів. Люди «малії душею», яких воз-
величують сучасні плебеї, були для нього «бідні, жалюгідні
раби своїх нікчемних, маленьких пожадливостей». Не терпів
людей статечних, з їхньою «монотонною акуратністю та що-
денною одноманітною воловою діяльністю», не зносив пле-
бейських облич. Подобалося йому, коли з обличчя людини
віяло «сміливістю й благородством», козак був для нього
людина з особливою, чистою кров’ю і благородними кістка-
ми. Вважав, що ті, хто борються за свободу, які «понесли
свій хрест в ім’я людської свободи» на заслання, «повинні
стати вище звичайної людини, не повинні понижуватися до
звичайної людини». В зустрічних людях підкреслював бла-
городне обличчя. Захоплювався людиною, яка була справж-
нім лицарем, її лицарською скромністю, яка не знала, що
таке «чванство». Не терпів лакейських облич, людей «з ла-
кейськими здібностями», любив тих, у кому бачив «джентль-
мена першої породи»; «зносити не годин був цехових май-
стрів лакейського фаху», «лакейської професії». І з віршів
його знаємо, як безжалісно картав їх, тих «рабів, які знають
лиш говорити «як прикажете»! Натомість, коли «зустрічав
благородного старика», то його «рука мимоволі підносилася



 
 
 

до шапки». Земляка козака Обеременка, який його зустрів
на засланні, захоплювався тими, хто «під час огидного сол-
датського життя не споганив, не принизив своєї національ-
ної і людської гідности», за те, що «лишився вірним своїй
прекрасній нації». Типом високодуховно розвиненої люди-
ни був для нього козак давньої лицарської України, справж-
ніх людей шукав він на старих гайдамацьких шляхах і в ко-
зацьких могилах. Тому всюди у нього культ героїв в історії
– з мечами в руках, чи пророків зі словом, що «пламенем
взялось», мучеників войовничого християнства, «апостолів
правди» провісників «нового і праведного закона», єретиків
і юродивих, тих, хто ведуть, а не тих, кого ведуть інші, лю-
дей, натхненних вищою силою, з іскрою «вогню великого»
в душі.

Шляхетність – це знову було перше, що шукав Шевчен-
ко в своєму ідеалі жінки. Цей ідеал він бачив не в солодкій
малоросійській Марусі, жертві соціальних умов або власно-
го темпераменту, хоча ніхто так не брав її долю до серця,
як він; не в зальотній кокетці (наприклад, «У перетику хо-
дила» або «У тієї Катерини»). Його ідеалом жінки була ко-
зачка, чи вдова, яка від запорожця «сина привела і у війсь-
ко віддала, а сама на прощу в Київ в черниці пішла». Або
як Мар’яна, дружина Микити Гайдая, яку він любить за те,
що вона козачка, що любить свою країну, в Гайдаї любить
«славу отчизни, обожає її несмертельних вождів», про яких
співають наші кобзарі-трубадури (як їх називав Шевченко);



 
 
 

козачка, яка співає для дітей бойові пісні про те, як «Сагай-
дачний з козаками Москву і Польщу воював», щоб «народ
козацький боронить»; яка знає, що понад любов до неї Гай-
дай ставить любов до України… Своїх Катерин він любив
жаліючи, Мар’яну – захоплюючись. Він впадає «в захоплен-
ня, коли бачив по-світському виховану жінку (а також і чо-
ловіка), у них все, від слів до рухів у такій рівній гармонії»,
як, наприклад, в його «добрім янголі», княжні Варварі Рєп-
ніній, якій поет присвятив свою «Тризну» й якої, як і подіб-
них жінок, залишків колишньої старшини козацької, зали-
шив нам стільки портретів. В іншій жінці він цінує її «ма-
нери, повні грації та її бездоганну чистоту». Він любив, як
свідчив Чужбинський, «жінок живої вдачі, щоб жінка була
палка, щоб під нею земля горіла на три сажні», але це не був
тип вульгарної самки в творах божка «прогресивних» зем-
ляків В. Винниченка. Шевченко вважав, що «естетичне ви-
ховання потрібне для жінки, як повітря для віддиху». Коли
захоплювався дівчиною простого стану, як, наприклад, Ли-
керією, то була вона, як свідчив Тургенєв, не тільки «істо-
та молода й свіжа, але й приваблива тою спокійною й гордо-
витою осанкою» властивою її плем’ю», – ознакою, яку спо-
стеріг в іншій українці, княгині Щербатовій, ще М. Лєрмон-
тов (її гордий спокій). Наскільки далекий був ідеал жінки у
Шевченка, адоратора лицарства козацького, від типу нашої
«прогресивної» літератури, свідчать образи матері Алкида
та Матері Христа. Крім Шевченка, жінок того ж шляхетного



 
 
 

типу знайдемо хіба в творчості Лесі Українки й Олени Телі-
ги.

Крім шляхетності вирізняла козацтво Шевченка непохит-
ність думки. А передусім – його самого. Думка як сліпучий
ідеал, до якого треба йти, не як «бажаннячко». «Фантазія!
Вимріяне щастя!» – ось чим жив він, і додавав: «Для душ
здібних любити, замки в повітрі є міцніші і більш прекрас-
ні, ніж матеріальні палати егоїста». Такої психології не збаг-
нути людям позитивним («положительним») додає він того-
часним і сучасним, які на різні ідеологічні «замки в повіт-
рю», що ідеалісти хотіли звести на землю, дивилися як на
нереальну маячню, воліючи від них реальне співіснування в
сутеренах уже готового чужинського замку-в’язниці. В Шев-
ченкові все ще жила безмірна віра в творчу силу думки. Він
казав, що «міцно захотів – наполовину зробив» – сила духов-
ного стрижня над матеріальним. І в цьому ж сенсі: «Коли я
щось раз сказав, так це все одно, що надрукував: жодна зем-
на сила не змусить мене змінити раз взятого заміру». Осуд
більшості громади, коли він був певний свого, не міг захи-
тати його переконанням. У таких випадках міг він на гро-
маду «наплювати», хоч би маги «современних огнів» і вва-
жали його «дурнем», «юродивим». На їхню проповідь чужої
мудрості він іронічно дякував за науку, але не сприймав її,
«брехнею підбиту». Або коли дозволяли безчестити велику
ідею лицарства України, шмагав їх, мов батогом: «Брешеш,
людоморе!» Байдужі були йому похвали, байдужа мовчанка



 
 
 

земляків («ніхто не гавкне й не лайне»), або їхні «гавкання»
і лайка.

Такими ж непохитними, як його думки, були і його почут-
тя, його любов, його ненависть, його віра негнучка. «Найне-
винніша брехня» в його очах була злочином. Він не був з
породи тих літеплих, яких «вивергне Господь з уст своїх».
Холодний до будь-якої людської погані, і гарячий до всьо-
го високого. Не був роздвоєний почуттями. Знав лише од-
ну любов, не «розділяв її на двоє», не хитався між Богом і
мамоною, не знав толеранції до зла. На того, хто «прекрас-
ну любов» до високого «ділив на двоє» називав «богохуль-
ником», бо хто так робив, «нічого не любив тоді він». Вва-
жав, що «дрібні пристрасті мерзять людину». Як один із йо-
го героїв, – «відхиляв від себе будь-який контакт з людьми»,
яким було властиве «вульгарне і низьке», уникав нечисто-
го «контакту з користолюбними людьми». Шукав контакту
з Вищою силою, яка усуває нечисть, а дає силу, мужність і
віру. Коли потрапляв в оточення «тупих і п’яних голів», зда-
валося йому, що від такого товариства «можна здуріти», і
тоді шукав улюбленої самоти, від якої нічого солодшого не
міг собі уявити. Не любив людей врівноважених до такого
ступеня, що їх вже «ніщо не пориває, не очаровує», «холод-
ні душі», або «сухі прозаїчні характери», як називав їх по-
ет. Горіння до ідеалу стояло над будь-якою приватністю, над
дрібними забаганками егоїзму. Хоч він сам «душу погубить»
свою, хоч через любов до України сам «до погибелі дійшов»,



 
 
 

але чи будуть пам’ятати цю його боротьбу та жертву сини, чи
будуть молитися за його душу, – все одно! Любові до краї-
ни своєї, до свого ідеалу не зречеться, а лише сміється з тих
плебейських душ, які горіння якимось високим ідеалом на-
зивають фантазією чи замками в повітрі; які розуміли лише
теплий настрій душі, відданій особистому, і людьми без сер-
ця називали тих, хто горіли незрозумілим їм вогнем до ви-
сокого, надлюдського.

Наскільки непохитною була його думка, один раз прийня-
та ідея, віра в неї, і таке ж безкомпромісне заперечення «ро-
зумних слів, брехнею підбитих» недовірків. Наскільки нев-
гасимий був вогонь любові в його серці до свого ідеалу і така
ж душевна нехіть до всіх, хто кланялися і Богові, і мамоні,
приватності, чортові, – такою ж непохитною була і його воля.
Не був двоєдушним, був до кінця «твердий у путях своїх»,
вказаних йому Богом.

Мотиви, які впливали на його волю, були, як я вже зазна-
чав, не матеріальної, а чисто спіритичної природи: «нехай,
як буде, так і буде… Хоч доведеться розп’ястись», а він все
одно буде проголошувати свою велику правду. За жодну ці-
ну не відступав від мрії, в яку повірив і яку покохав. Мо-
же за неї «каратися, мучитися», але каятися не зневолить
його жодна сила. До Бога молиться: «Зсуши язик мій за ху-
ли, та язви світу ісціли»! Якщо карма нації не могла йому
дати доброї волі, просить у Бога злої. Або людей любити,
а коли ні, то «проклинать і світ запалити», аби не безволь-



 
 
 

ною колодою гнити на світі. Приватне, особисте, егоїстич-
не стояло на другому місці. Одружитися прагнув «на воль-
ній волі, на козацькій долі; яка буде, така й буде, чи гола –
то гола», в будь-якому разі «нікому не продасться, в найми
не найметься». Як робити, то робити «з усієї сили». І далі
– «на те й лихо, щоб з ним битись», бо «журбою не накли-
че собі долі». За своєю улюбленою мрією «в пекло пошкан-
дибає», бо «не може звикнути до мерзотств». Не хоче без-
сило, на них дивлячись, «дивитись, плакать і мовчать». Йо-
го девіз – «за правду стать, за правду згинуть». Проголошу-
вав, що «застарілі недуги вимагають героїчних ліків». І так
не лише в світі фізичному, але і в духовній діяльності серед-
ня дорога веде до нічого. Волів «рішучий удар обухом, ніж
дерев’яну пилу чекання». Волю приспану збудити? Так! Ли-
ше спочатку «громадою обух сталити, та й заходитись вже
будить». Інакше «проспить до суду Божого страшного». І ще
«коли вже бити, то бити так, щоб боліло, інакше тільки пош-
кодить». Чин, воля, дія, боротьба, здійснення в світі фізич-
ному «замків повітряних» своєї улюбленої ідеї – це було його
не плебейське, а козацьке «вірую»! Аби не «сидіти нишком»
на заґумінку світової історії, не мовчки, безмовно «благо-
денствувати», бо «найнудніша і найоднотонніша історія – це
історія найщасливішого народу» – іронізує він. Коли є ли-
хо – особисте чи національне, то «бийте лихом об землю, як
швець мокрою халявою об лавку».

В кожному аспекті козацької, лицарської вдачі Шевченка,



 
 
 

такої протилежної до вдачі тих, кого картав, як лакеїв, ду-
шевбогих, рабів, плебеїв, проглядає незвичайна її цілісність,
окресленість, яскравість і гармонійність. Непохитність дум-
ки і віри, яку не зіб’ють із пантелику й не захитають сумні-
вами ні «мудрість людоморів, брехнею підбита», ні софізми
«вольнодумців», магів «современних вогнів». Непохитність
думки, єдине спрямування до високого ідеалу гарячого сер-
ця, в якому горіла «іскра вогню великого», нарешті стійка
воля, яка знає свою мету і палає відвагою її осягнути, не зва-
жаючи на жодні земні сили. А все це є якраз те, чого бра-
кує «прогресивним» плебеям, три ознаки лицарського духа
– шляхетність серця, мудрість думки, мужність і незламність
волі. Розуму людини такого психологічного складу не обду-
рити жодною брехнею-маскою, серця не купити «за шмат
гнилої ковбаси», а волю не зламати жодними «карами і му-
ками». Або, як нового Гонту, не підкупити золотом, ні за-
тероризувати «всіми злами і муками», не обдурити чинами
(рангами, становищами), як обдурювали і обдурюють пле-
бейську «еліту» різними соціальними й іншими індустріаль-
ними «дастіженіями СРСР», «українізаціями» совєтськими,
«нашою державою УРСР» і подібними московськими брех-
нями.504

З такої вдачі Шевченка видно, що з двох стихій, в яких
він зростав, набагато ближчою була йому не хліборобська,
а козацька стихія, Україна гайдамацьких ярів, могил коза-

504 Спогади про Шевченка Тургенєва, Полонського, Ускової тощо.



 
 
 

цьких, її мазепинських чи Богданових церков. Він малював
або хотів малювати Головатого, епізоди з життя Хмельни-
цького або Мазепи, шукав портрети гетьманські, медитував
над руїнами Чигирина, Суботова, над блискучим минулим
старохристиянського та старокозацького Києва. Це була йо-
го стихія!

Це однобічний підхід до Шевченка? Такий закид роблять
ті, хто відкидаючи в нього всю містику хреста та меча, роб-
лять із нього лише співця кріпацької неволі, або якогось без-
силого скиглія над горем простого народу. Мабуть, є в його
всеобіймаючій вдачі багато різних стрижнів, але впорядко-
ваних, ієрархізованих. Є краса вишневого садка, родинної
ідилії… Але в нього не ця ідилія, а «сім’я нова, вольна» на-
ції на першому місці! А постане вона не швидше, ніж здо-
бута воля буде «вражою кров’ю окроплена»! Мабуть, воло-
чити кайдани – це збереження життя, але не хоче він його
ціною ганьби («і сором тут, і сором там»). Навіть ціною мук,
жертв і боротьби, але хоче покласти «срамотній годині» на-
ції кінець. Можна «в ярмі ходити та якогось раю собі блага-
ти», але воліє інший рай, вільної людини та народу, виборо-
ти не відомо якою ціною! Кохання – гарна річ… Але краще
віддатися на поталу гадині, ніж чужинцеві! Жаліє свою Ка-
терину, але над батьківською любов’ю до неї стоїть честь, як
над любов’ю до дітей Гонти стоїть присяга (у Стороженка –
регула) козацька… Родинні зв’язки загалом – свята річ, але
коли під їхньою маскою топчеться і нищиться щось набага-



 
 
 

то вище, тоді він каже: «Убий, і Бог не покарає»! Або коли
друга Катерина («хата на помості») для своєї примхи одури-
ла одного й смерть спричинила двом лицарям, то «Катерина
долу скотилась головонька»… Брат є братом, але коли для
диявола він «катам допомагає останню свитину з матері зди-
рати», то між ними є боротьба не на життя, а на смерть… Бог
каже прощати? Він визнає це, але каже, що «Бог прощає всіх
розкаяних грішників»… Довготерпеливий Господь? Так, але
не один раз благає він Його, щоб зупинив сонце та спалив
«осквернену землю». Страшні години історії, коли в Україні
«лихо танцювало», «а згадаєш – серце трохи спочине»…
Любить, як ніхто «милих непорочних земляків» своїх, отих
«плебеїв-гречкосіїв», «багатих моральною і сердечною при-
надою», та без жалю картає їх за ті чесноти, якщо дають се-
бе запрягати в неволю, убивати та грабувати захланним сусі-
дам… Зворушлива міцна та шляхетна любов матері Алкида
до сина, як і Діви Марії, але над тією любов’ю стоїть у них
інша, вища любов… Любов до своїх, до ближніх, і любов до
таких абстрактних, незрозумілих плебеям понять, як честь,
слава, свій край, Бог. Коли між ними спалахував конфлікт,
це друге стояло у нього на першому місці. І коли бачив, як
паношилося зло, хотілося йому «стиснути землю всю в ку-
лак з усіма гадами земними й шпурнути в пекло»… «Рабів
незрячих» він любив жаліючи, але постаті велетнів лицар-
ства нашого з їхньою вірою невгасимою, з їхньою боротьбою
за Божу справедливість він любив, захоплюючись ними. І на-



 
 
 

скільки подібна була ця його наука до науки Христа, Який
іншою любов’ю любив Івана та Марію, а іншою – Марту та
Лазаря. Іншою – апостолів, а іншою – юрби народу, які він
жалів, бо «були змучені і розсіяні як вівці без пастиря». І
чи такими «пастирями» народу, що потребує проводу, не є в
«Кобзарі» його козаки, єретики, апостоли? І чи не вважав їх,
як Христос апостолів, «сіллю землі»? Такими, якими були
нею представники лицарства нашого в історії, чи вони сиді-
ли в Лаврі Києво-Печерській, чи в Києво-Могилянській ака-
демії, чи на Хортиці? Це справді були апостоли України, як і
тамті. До людей із юрби звертався Христос зі словами втіхи в
їхній біді щоденній і буденній, а учнів кликав покинути при-
ватність і все особисте, щоб іти за Ним, будити сплячих. Ко-
ли «приспана» лукавими була Україна, писав, що «може б, і
я заснув, так думи прокляті» не давали заснути. Так «смер-
тельний смуток» не давав спати Христові в Саді гетсимансь-
кому, коли поснули навіть втомлені учні Його, коли Він го-
тувався до свого подвигу, що, мов громом, мав струснути со-
вістю світу. Такого роду був і смуток Шевченка, не над тілес-
ним горем. І як це нагадує нашу стару мудрість, коли вчи-
телі повчали: «Тужи про гріхи, зідхай про спокуси, печалься
про падіння» («Ізборник», 1076). Плакав він гіркими сльо-
зами, але розрізняв сльози і сльози… Різні є людські нату-
ри і не однакових людей створив Господь. Одні, як та єван-
гельська юрба, вимагають втіхи, інші, обрані на велику спра-
ву, тішаться, коли їм ставлять непосильні для перших вимо-



 
 
 

ги. Шевченко писав: «Лише героїчні натури можуть власни-
ми силами пробити грубу скорупу холодного егоїзму людсь-
кого і зневолити звернути на себе увагу здивованої юрби.
Для натур звичайних, заохота, як дощ для пажити; для на-
тур слабих ласкаве слово освічує, як вогонь згаслу лампаду,
збуджує сплячі слабі сили»… Слабі натури («вбогодухі») він
любив і жалів, натури героїчні любив і захоплювався.

Плакав він гіркими сльозами? Певна річ! Але і тут розріз-
няв сльози і сльози. Передусім його наказ «легше плакать,
як ніхто не бачить», і радить завжди так робити. Та не лише
сльози над бідою, але й інші в основному знав він. Не один
раз ті інші сльози «оновляли, воскресали» його, давали йо-
му «свіжу, живу силу духа». Це були сльози ентузіазму пе-
ред духом «живої, святої поезії». Знали його герої та героїні
й інші сльози – «плач же серце, плачте очі, щоб вітри почу-
ли», щоб їх «понесли за синєє море чорнявому, зрадливому
на лютеє горе»… Такі сльози проливали козаки в Скутарі,
«козацькії сльози». Від них Босфор аж затрясся, бо зроду не
чув козацького плачу» і поніс їх за море на Січ, а з тих сліз
прилетіли месники Скутар руйнувати, козаків визволяти…
Із сліз, що він сам посіяв у душах земляків, сподівався, що
«виростуть ножі», які вицідять гнилу кров із жил земляків,
а наллють у серце «живої, козацької крові» – крові месників
за «поругану» правду… Ось які були його сльози! Його дума
«вогнем, сльозою упаде на землю» на згубу «розпинателям
народному, грядущим тиранам». Ось яка була його сльоза!



 
 
 

А коли закликає до себе душі козацьких воїнів, на розмову
оту «вельможну громаду», то «сміється сьозами», сльозами
ентузіазму… І всі ті його сльози – це не квиління розтопта-
них життям, зневірених, слабких, що розманіжують душу та
ламають волю, а сльози, які очищають душу, скріплюють її
й окрилюють до великих справ.

«Блаженні плачущії, яко тії утішаться», – цитує Іван Зо-
лотоустий і коментує: «Так говорить Господь про тих, які
плачуть над своїми гріхами, а тим часом біль за гріх не ви-
кликає плачу у нікого, ніхто не уболіває за втрату своєї ду-
ші»… Так власне плакав Шевченко, благаючи на «розпуттях
велелюдних», кличучи земляків схаменутися, бути людьми,
щоб осушити сльози заплаканої матері-України, щоб при-
пинили бути «недолюдками»; щоб не чув від них «на Бога
хули», погрожуючи, що інакше «прокленуться на віки свої-
ми синами». Плачем грізного пророка над гріхами свого по-
коління «прогресистів» і «вольнодумців» плакав Шевченко;
сльозами, з яких справді виростали «мечі обоюдні» в серці
козацькому і в «руках твердих» нових гонт. Не були це сльо-
зи безсилої музи сліпих, кривих і горбатих душею лірників
драгоманства над кривдою бідної «чайки небоги».

Сльозу козацьку розумів він так, як її розумів О. Сторо-
женко. Устами одного зі знайомих запорожців дає він таку
філософію козацької сльози: «Козача сльоза важка. Як вико-
титься, то наче могилою тебе придавить»… Після кривавого
бенкету в Умані «побачились ми з Гонтою і в обох тремтіли



 
 
 

сльози на очах… Дідуган схопився, – писав Стороженко, – і
підступив до мене… Це не той уже був дід… Здавалось, це
приплентач з того світу прийшов на землю оповідати те, чо-
го ще люди не знають… Молять Бога (шепотів дід), щоб він
оборонив люд від огня, меча, потопу, голоду, трусу і хворо-
би… Зложи разом все те лихо, і вийде з нього одна тільки
козача сльоза… Важка вона, не легко її зворушити, а як же
видавлять її з ока, то горе і людові, і краєві, і годині!.. Вико-
чувалась вона не один раз в Україні… То гуляла скажена на-
ша недоля. То вихопиться вона полум’ям, то хлине кривавою
хвилею. Відкіль же береться те полум’я, та кров? З козачої
сльози! Прийде час і вона знов наробить великого лиха, ко-
ли розворушать її необачні, задасть знову такий бенкет, що
аж небу буде душно. Да будеть же той проклят од Бога і лю-
дей, хто розворушить ту сльозу і видавить її з ока»… Як той
дід запорожець, так і Шевченко бачив той бенкет у блискав-
ках із очей свого діда гайдамаки, передбачав, що знову прий-
де такий бенкет, ще страшніший, проти нових недолюдків,
які витиснуть козацьку сльозу, за яку «прокленуться на віки
своїми синами».

Порівняймо всі ознаки Шевченкового духа, його віру
непорушну, його стійкі переконання, його палаюче до всьо-
го високого серце, його «любов одну» до величного, йо-
го незламну жодною силою героїчну волю, його ненависть
до всього низького, крутійського, лакейсько-плебейського,
ненависть до зла, його безкомпромісність і відвагу, і поба-



 
 
 

чимо, що був він костю від кості та кров’ю від крові того
лицарства козацького, духом якого дихав він, ідейну слав-
ну спадщину якого він «онукам тепер розказав», з її місти-
кою, незрозумілою матеріалістам нашого століття, але такою
близькою, глибокою та чарівною у самого поета: зі «сторо-
жею з того світу», з її небесним патроном, зі знаками на небі
і на землі в переддень «страшного судилища», коли все нав-
коло «зареве та загуде», коли нове лицарство «розтрощить
трон» ідолища звироднілого століття.

Навіть побіжний огляд літератури славної давнини коза-
цької вкаже нам, що та незрима сила духа, яка окрилила во-
гняне слово Шевченка, була тим самим джерелом, з якого
черпала свою мудрість ця давнина. Коли Шевченко прово-
див вогняну межу між своїми гордієнками, мазепами з одно-
го боку, і кочубеями-ногаями з іншого, коли заповідав друж-
бу й не хотів більше бачитися з Чужбинським, який як те-
пер Сосюра та Тичина, виписував хвалу на честь московсь-
кої армії, як це нагадує поука Степана Яворського: «Что тобі
пользуєт дружество по плоті в тім, гже єсть враг твой по ду-
ху»! Або люблячи ближнього, «возненавидь його злонравіе і
зловіріе»! І коли Шевченко нагадував розледаченим земля-
кам, що як згине лицарство України, то й гречкосії «не вер-
нуться на волю, будуть орати та орючи долю проклинати», то
як це знову нагадує слова Хмельницького в драмі гетьмансь-
ких часів: «Єсли нас (козаків) одоліють, то і вас всіх мало-
росіянів огнем і мечем повоюють» «і в рабську облекуть оде-



 
 
 

жу». Або коли Шевченко бачив містичний зв’язок між пер-
турбаціями в природі та народженням Гонти, як це нагадує
незчисленні перекази та легенди народні, як, наприклад, при
народженні Гладкого… «Видно, десь такий лицар вродився,
що вся земля затрусилась».

Таке було духовне обличчя Шевченка, типового представ-
ника козацької касти старої України. «Замки в повітрі» –
безглуздя в очах сліпого матеріаліста, були для Шевченка
тією праідеєю будь-якого творця, що прагне свій задум вті-
лити в ясно окресленій формі, в житті, в реальному світі, і
вірить у це; задум, від якого його не відверне жодна сила,
жодний сумнів. Його «любов одна», до одного, не до Бога і
мамони водночас, – це ж було пристрасне бажання справж-
ніх формотворців реалізувати свою ідею… Це була нестрим-
на воля здолати всі перешкоди до реалізації своєї улюбле-
ної мрії – «за неї душу погубити», хоч «доведеться розп’я-
стись», або вжити «героїчних ліків», діяти «рішучим ударом
обуха»… Це було щось зовсім протилежне психології тих,
кого називав «лакейськими душами», вічно хитливими дум-
кою, роздвоєними в своїй любові, крутіями та лизоблюдами
в своїй хворій волі. Таким був він духом і таким було козац-
тво, яке виворожив із могил перед уявою тих, хто мали очі,
щоб бачити.

Була це каста лицарства, яке не давало ні обдурити свого
розуму, ні розхлябати свого героїчного великого почуття, ні
зламати своєї волі.



 
 
 

Це воскресле козацтво в пророчій уяві Шевченка мало ви-
конати велику місію визволити Україну від нового «ідоли-
ща», нового «змія», нової орди варварів, яка прийшла зни-
щити нас. Цю нову орду він бачив у Московщині й її попи-
хачах.

Цих орд багато пересувалося нашими землями, кожна ви-
бирала собі її, як «землю обітовану» – обри, гуни, половці,
«погані половчани», печеніги, потім «опанував Запоріжжя
поганий татарин», потім прийшла доба, коли, як у «Гайда-
маках», новий поганець «над козаком коверзував», нарешті
– орда москалів, які «що зустріли, усе очухрали».

Такою ордою була й Хозарія, етнографічна мішанина тюр-
ків, монголів і жидів, яка прийняла у VIII столітті юдейсь-
ку віру, мала юдейського кагана і пустошила Україну, «многі
лиха чинили хозари хитрощами», золотом «люд чорний за
собою тягли, киянам на біду і князям у противенство робля-
чи». А чинили це «волхованієм, Руси загибель приносяще,
а їм достаток». Ті «чорні волхователі грамоту мали, у ній же
списано було про правду хозаринів, же кончаниє їм од руси-
чів прийде, од кагана з варязької крові і з серцем русича».
І ця грамота «була умкнута русичами». А коли князь Свя-
тослав сплюндрував ханство хозарське, то, за порадою своїх
волхвів, ту грамоту «було закопано у землю київську в нау-
щеніє часам прийдешнім».

Ще страшнішою до татар була орда суздальська (звідкі-
ля вийшла орда московська). 1169 року суздальський Ан-



 
 
 

дрій погромив Київ, воюючи московсько-більшовицьким
звичаєм: «простим людям ворогом було приобіцяно добра
дружинників віддати, а у Києві боярські добра грабувати без
кари і одвіта». Вирішено було також суздальцями «всі свя-
тости од киян одлучити, оставити їх без духовного заступ-
ництва». Князь київський Мстислав, хоч «воювати заходи-
вся і під поганих суздальців коритися не мислив», кажучи,
що «коли без ратного діла підемо під поганого ворога, ніг-
ди його ярма не позбудемося, а бича закоштуємо до смерті
і оплюгавлення диявольського од їх нечисти нам не змити»,
та все ж перемогла тоді суздальська орда (хоч і не на довго),
тим ще «багато сулили людові ворожі звабителі», які «ла-
комили червінцями і обіцянками милостей великих за теє,
щоби кияни за мир з княжим Суздалем обстоювали, а не за
брань з ним», зачаровуючи люд «яко гади птаство», як роз-
повідається про це в легендах наших.

Московську силу уявляв собі Шевченко як силу зовсім
Україні чужу. Це була чужина, яку заселяли чужі люди. Всу-
переч соціалістичному «вірую», не відчував він жодних бра-
терських почуттів до простого народу московського. Переїж-
джаючи Есманську «границю», нотує враження, настільки
знайомі кожному українцеві, який цей кордон минав. Повна
зміна декорації – в природі, в рослинному царстві, в будо-
ві хат, ноші, в мові, в обличчях все зовсім інакше, якихось
двадцять верстов і «ви вже чуєтеся ніби в іншій атмосфері».

Царство московське і народ вважає за орду, одну з тих орд



 
 
 

– татарську, печенізьку, хозарську, які навалювалися впро-
довж століть, щоб нищити Україну. В «Щоденнику», в «Коб-
зарі», в листах, в новелах, всюди зустрічаємося у Шевченка
з таким окресленням – «орда» на означення Московщини як
держави й як народу. Коли московські драгуни приходять в
Україну, то це «татари наступають» або «немов орда з Ма-
маєм суне». Москалі – це «орда, варвари». Це є знов обра-
зом Москви для нього «велит-яструб хижак» або «ненажер-
лива несита бестія». Куліш свідчить, що Шевченко «робив з
братчиків людей, що ненавиділи москалів», не лише царсь-
кий режим, не лише панів московських, а й москалів-націю.
Москва була для нього «караван-сарай», все в ній було «ди-
ко, по-татарськи дико». Петербург для нього – «прокляту-
щий Пітер», «чортове болото». Московська мова – «черства
кацапська мова», якій протиставляє людську мову своєї на-
ції. Деінде знову називає Москву «п’яною непотрібницею».
Як свідчили братчики кириломефодіївські, Шевченко «ува-
жав москалів за народ неотесаний, нездібний до нічого ви-
сокого; про кацапів було у Шевченка багато сарказмів, анек-
дотів і наказок. До ідеї поєднання з Московщиною ставився
задирливо і нетолерантно». Як бачимо, нічого зі «старшоб-
ратньої» філософії! Нічого з драгоманівського, демократич-
ного та соціалістичного, москвофільського шаблону! Навпа-
ки – все тхне «шовінізмом» і навіть «фашизмом»!

Різко негативно ставився Шевченко й до культури мос-
ковського народу. І то не лише до офіційної культури царсь-



 
 
 

кої імперії, а й до тієї, яка як «нова, ліберальна Росія» вже
мостила собі дорогу за режиму самодержавства. Божків но-
вої літератури московської не визнавав він: ні О. Пушкіна, ні
Некрасова, ні Бєлінського. Не думав, щоб культура робила
москаля іншим. Серед вояків спостерігав, що «письменний
москаль пияк і злодій». Різко негативно ставився буквально
до всіх станів московського народу – і до «царят, і до стар-
чат». Дворянська верхівка, нібито правляча каста імперії –
це були в його очах лизоблюди і «лакеї в золотій оздобі»,
«раби з кокардою на лобі», позбавлені й особистої, і станової
честі «двораки», куртизани, комічну яких отару (на сум М.
Драгоманова) вивів у «Сні». «Клуби, наприклад, – зауважує
він, – у європейців (якими москалів не вважав) мають важ-
не політичне значення, а в московського дворянства це про-
сто вечорниці, карти, попоїсти, випити і обсмарувати один
одного» – така атмосфера московських клубів, яким радив
позичити собі для них якусь китайську назву, або московсь-
ку – «посідєлкі». Інші московські стани не відрізняються від
«пєрвєнствующаго сословія»: «офіцер – вольтеріанець, а ку-
пець – старовір, а в дійсності те саме – з виховання рідні
брати – «московські дворніки» – «брехуни і обманці». Пред-
ставники простого народу, з якими жив у казармі, обурю-
ють його своєю некультурністю (за це накидався на Шевчен-
ка патріот Московщини і возвеличувач московської культу-
ри в Україні М. Драгоманов). Та порівнюючи москаля-офі-
цера з москалем-старовіром виявив Шевченко незвичайну



 
 
 

проникливість: у вищому та нижчому класах Московщини
бачив він те саме, рідних братів душею, так само, як у но-
вій течії «вольтеріанства» московського – те саме давнє ста-
ровірство. Все це було для нього суздальщиною. Не інакше
ставився він і до «розкольників». Про них писав, що він «не
знав брудніших і дикіших людей від них; їх найближчі сусі-
ди, степові дикуни киргизи тисячу разів людяніші від них».

Спостерігає, що москалеві бракує будь-якого естетично-
го нахилу: його московське оточення на засланні «воліє ку-
ряву і сморід задухи в твердині, ніж прохолоду, квіти і зе-
лень в саді». В московському народі є «велика нехіть до зе-
лені і до природи». Московське село – це «купа бельок і віч-
ний бруд». Зауважує Шевченко й «жидівську рису у моска-
ля – без віна і полюбити не може». Щось не європейське, а
монгольське, чи татарське або китайське бачить він в архі-
тектурі Московщини, особливо в її церквах. «Сухарева вежа
в Москві – рідна сестра вежі Сумбека в Казані». В Москві
«все дико, по-татарськи дико». Бачить архієрейський буди-
нок у Нижньому Новгороді і нотує: «Касарня… всюди пу-
сто, нудно, фізична гниль і моральний застій відбивається на
всьому»… В архієрейській службі московській «від обстано-
ви і декорацій війнуло на мене чимось тибетським. І на цій
ляльковій комедії читають Євангеліє… Яка суперечність!»
І ще «храм Спаса, а головно бані виїмково погані… Будів-
ля, неначе груба купчиха»… Бачить альбом «суздальські ви-
ди міст і будівель, які ображають мистецтво». В Ермітажі, в



 
 
 

Петербурзі «пишноти багато, а краси мало»… Ось «велике
свято в християнському світі», а з цього приводу – величез-
на пиятика» парафіян. І нотує: «Забрукали найсвятішу прав-
ду», лжевчителі «поклони (віддають) огидним суздальським
ідолам і влаштовують найогидніші вакханалії».

В Москві – нічне кремлівське свято. Старовірська уро-
чистість, враження жодного. «Світла мало, дзвонення бага-
то, хресний хід, ніби просто вяземський медяник несеться в
товпі, гармонії нема зовсім, естетичного ані тіні – доки ще
справлятимуть цю японську комедію?» У Нижньому Новго-
роді – «п’яні попи», коли увійшов до церкви Св. Георгія. На
величезній площі – образ якогось опудала: «індуський Ману
або Вешад заблукався до християнського храму». Перед ни-
ми кланяються, – обурюється поет, – хіба «лицеміри й ідо-
лопоклонці. Мільйони безглуздих, зіпсутих ідолопоклонців.
Де ж християни? Де безплотна ідея добра і чистоти? У мене
не стало духу перехреститися». Лише на вулиці «свобідно
зідхнув і перехрестився».

Цю некультурність москаля бачив Шевченко також у мос-
ковському театрі. Йому і багатьом артистам того театру заки-
дає він ярмарковий стиль, виставлення «балаганної дряні».
А у народу в московських трактирах (місто Самара) лиш
«вступиш на сходи», відразу ж відчуваєш – «здєсь русскій
дух, тобто пахне лоєм, спалениною і будь-яким можливим
паскудством». І навіть у своїй мандрівці по Московщині не
знаходить він «між жінками жодної не то гарної, але можли-



 
 
 

вої для ока».
Все в московській орді, в імперії московській – її куль-

тура, товариська та мистецька, її література, побут її люду,
її політичний лад, її архітектура, її мораль, естетика, її ша-
манська релігія, її лад політичний з її деспотами на троні, з
«кабанами годованими», або «лакеями в золотій оздобі», що
цей трон, як «еліта» правляча, оточували, з її рабами – під-
даними, темними, забріханими і такими ж азіатами психо-
логічно, як і їхні володарі, освічені «вольтеріанці», що пси-
хологічно залишилися старомосковськими старовірами, все
це разило Шевченка і відпихало від Москви, як від азійської
орди, що на зміну всіх, що до того заливали Україну, звали-
лася на останню; як від орди, з якою боротися й яку знищити
проголошував він як основне завдання воскреслої козацької
України. Так, як у промовах Мазепи чи Полуботка, які мали
Московщину не за «християнську монархію», а за «азіатсь-
ку тиранію».505 «Опанувати», «запанувати», взяти в неволю,
захопити владу в чужій країні – ось що за Шевченком було
першою метою тих «поганців» в Україні. В основному загар-
бати нашу землю, щоб сиділи ми вже «на нашій, не своїй
землі», під орудою москаля та тих його «байстрюків», що
«на Україні сараною сіли»; коли на Січі мудрий німець кар-
топельку садить», а Москвою «степи запродані жидові, німо-
ті» і «над дітьми козацькими поганці панують». Далі – уярм-
лення народу, людей: «сини мої на чужині, на чужій роботі».

505 Золотоуст Іван. Гомелія V (Діяння).



 
 
 

Знищується віра… Коли за Польщі «виростали нехрещені
козацькії діти, кохалися невінчані, без попа ховали, запро-
дана (була) жидам віра, в церкву не пускали»; коли, як «опа-
нував Запорожжя татарин поганий», так «не зволив церкву
будувати», то москалі просто зруйнували запорізьку церкву
і розграбували, а тепер те саме десятки літ роблять леніни,
троцькі, сталіни, хрущови та кагановичі. Тоді «зацькували
сердешну волю» підкорених народів, коли «від молдованина
до фіна на всіх язиках все мовчало», так і тепер, лиш, як у
«Сні», «верещать ура» чужому деспотові на його наказ. Ще
останній крок – обернути людей загарбаної країни в послуш-
ну худобу, в гелотів, аби над кожним із яких будь-який пога-
нець смів «коверзувати», прозиваючи «хамовим сином» (як
у «Гайдамаках») або «мошенніками дармоїдами» і «плута-
ми» тих, хто, як лірники з «Великого льоху», наважилися
славити героїв нації, що в очах займанців та їхніх попиха-
чів були також «мошенники», «розбійники і вори», або по-
сучасному шовіністи, ксенофоби, антисеміти тощо. Збезче-
стити «лицарських синів», осміяти найшляхетніші традиції
України, її героїв і вождів, її віру, а народ обернути в рабів,
як «унтерменшів», обернути в рабів і попихачів «вищої ра-
си» займанця – ось якою була мета тієї орди московської,
яка, за словами Шевченка, мов сарана обсіла Україну, і з
якою закликав він боротися не на життя, а на смерть.

Панування тієї орди уявляв собі Шевченко так самісінько,
як воно відбувається й в наші часи, лише тепер жорстокіше



 
 
 

і ще страшніше. А в пророчих видивах він закликав до ви-
нищення не лише сучасної йому орди московської, але й у
її теперішній формі, у формі «нової Росії». Та «нова» Мос-
ковщина мерехтіла в його уяві в різних формах, які – тоді в
зародку і для багатьох незримі – вже відкривали йому своє
чортівське обличчя. То в образі «царя-агронома» (як Хру-
щова), який не лише всю політичну, а й усю економічну силу
імперії в своїй жмені тримає, жадаючи, щоб люди йому «за
сонце платили», «не крали води в річці» й «піску не орали»
й безплідні пустині змінювали в цвітучий рай… То в образі
лютого звіра, «кесаря-людоїда» (образ якого, між іншим, ба-
чився й Лермонтову) в формі «грядущого тирана», «кесаря»,
який наказує себе називати «преподобним» і віддавати собі
божеську шану, як «лютий Нерон», або Сталін… То в формі
нового більшовицького московського Чингісхана, що захоче
«весь світ полонити», «світ весь загарбати» або «край світа
зазирає, чи нема країни, щоб загарбать» (бо «білий» царат
ще не мріяв про весь світ). То в новій опричнині нового ца-
ря з дияволовими смолоскипами «современних вогнів» апо-
каліптичної доби, з гаслом «немає Бога, тільки я», вбачаючи
вже сто літ тому, що московське «православіє – головний ву-
зол старої московської політики держиться лише на волоску
перед тріумфом нової релігії – комунізму»… То, нарешті, в
образі Стєньки Разіна, якого залюбки вважали за свого пред-
течу перші нігілісти, а якого, слухаючи про нього в переїзді
Волгою, малював у своїй уяві Шевченко, як «комуніста» й як



 
 
 

щось середнє між царським фаворитом, тираном Біроном і
нічним розбишакою. Так уявляв собі Шевченко вже тоді ко-
мунізм московський.506

«Весь світ полонити»… Це була та ідея месіанства мос-
ковського народу, перед якою схиляли голову «прогресисти»
і соціалісти наші, але яку з гнівом і глумом, як огидну мас-
ку, зривав Шевченко з обличчя Москви. Ідея спочатку ві-
дома під гаслом «третього Риму», а тепер – вищості «стар-
шобратньої» раси московських «іберменшів», настільки ві-
доме нам безмірне і глупо-цинічне чванство всім своїм і бру-
тальне накидання цього огидного «свого» всім іншим наро-
дам. На першому плані в цьому чингісханському месіанстві
москаля зауважує Шевченко, стоїть завжди «ми», ми – на-
ша орда! «На те письменні ми, читаєм Божії глаголи… До
нас в науку! Ми навчимо! Ми настоящі християни… Сам
Бог у нас… Якби ви з нами подружились, багато б дечого
навчились… У нас чого то ми не вмієм!.. Крий нас Боже,
щоб крадене перекупить, як ті жиди, ми по закону! Ми про-
світились»… Та ще хочемо інших просвітити, сонце прав-
ди показати, сліпим. Все покажемо. «Ви ще темні, догмата-
ми не просвіщені, у нас навчіться!» «Лиш дайте себе в руки
взяти», бо все ваше, і земля і люди, «все то те, таки й було
наше… Ми тільки наймали татарам на пашу та полякам» і
Україну, й усі інші землі…

Ця геніальна філіппіка Кобзаря проти цинічної бундюч-
506 Шевченко Т. Твори.



 
 
 

ності Москви, за шістдесят літ до народження більшовизму
виглядає, як блискуча пародія на чванькувате самохвальство
нових босяцьких кесарів червоної московської орди наших
днів. Є тут і більшовицьке «ми все вміємо»! «Ми навчимо!»
Ми ідемо просвіщати інших! Показувати «сонце» комунізму
та московського месіанства! У нас лише світить сонце! Ви
ще ходите у тьмі без нас! У нас – правдиві догмати – міша-
нина з старомосковської брехні про Москву як «третій Рим»
із «старшобратнім» комунізмом Сталіна. У нас можна лише
навчитися! Лише подружіться з нами, тобто «дайте себе в ру-
ки взяти»… І навіть блюзнірська заява, що «сам Бог у нас»! –
як вона нагадує таку ж блюзнірську заяву гримаючого лаптем
Хрущова перед представниками Заходу, що «коли є Бог, то
Він напевно є з нами!» Є тут і визволення народів, бо «ми»
є також і визволителями! Лише тільки з нами зробіть друж-
бу («подружітесь») і відразу вам заціпить уста. Тоді «на всіх
язиках» «від молдованина до фіна» мовчатимете… Чому?
Бо будете «благоденствувать» у новому раю… Чи не є це від-
повіддю всіх червоних тиранів Кремля на запитання, чому в
них немає опозиції, немає страйків робітничих, немає кри-
тики уряду? Відповідь проста – «благоденствують», то чо-
го ж їм бунтуватися? А між собою, коли комусь із тієї орди
вдасться одурити чужинця, то між собою вони також звели-
чують своє «ми», свій національний, ординський кагал: «Ай
да наші! Каво не надуют»!

Два боки цього месіанства московської орди! Одна – «за-



 
 
 

цькувати сердешну волю», «весь світ полонити» під своє па-
нування, під панування «вибраного народу», «рвати-гризти»
тіло скореної нації, щоб «аж пекло злякалось», зробити під-
биті народи рабами, бо «сам Бог у нас!» (порівняйте промо-
ву Ісуса Навина (гл. IX) до підкорених народів: «Оце ж ви
будете раби проклятущі і ніхто з вас не вийде на волю, бу-
дете дроворубами та водоносами для дому Бога мого»). Ін-
ший бік московського месіанства – це його «догмати»: «про-
світити», показати їм своє «сонце правди», яке світить лише
з Москви… І були ці «догмати» тими, з яких глузував «єре-
тик» Шевченко, але за якими ішли цілі покоління «прогре-
сивного» (й атеїстичного) українства аж до наших днів.507

507 Друга месіанська ідея, особливо після першої війні актуалізована, починає
виступати відверто після другої війни. Це ідея виросла з сіонізму. Не виключено,
що між цією ідеєю й ідеєю московського «третього Риму» дійде до конфлікту, але
наразі вона виступає як симпатик московського (в його останній більшовицькій
формі) месіанства. Можливо, це пояснюється подібністю обох рас – носіїв тих
ідей. Бо це – раси азійського, а не європейського етнічного походження, всією
культурою ворожі окцидентальній християнській цивілізації, а особливо суто ок-
цидентальній ідеї лицарства. Шевченко до однієї і другої ставився неприхильно.
Про одних вже сказано, а про інших наш поет, як і про москалів, висловлюєть-
ся як про плем’я матеріалістичної психології. Я вже згадував слова Шевченка:
«спільна риса в характері москалів з жидами: без віна не полюбить». Далі в «Гай-
дамаках» Лейба ставить аксіому: «гроші мур ламають». Варіанти цієї аксіоми
знаходяться в багатьох віршах «Кобзаря» («чортова кишеня», «бариші» тощо).
Їхнє ставлення до чужих націй видно з другого розділу «Гайдамаків» і з багатьох
фраз Шевченка: згідно з історичною правдою, він вважав, що вони лише були
помічною силою кожного окупанта України – і за Польщі, і за Московщини. Вва-
жали себе вони – й одні, й інші – «обраним народом», «іберменшами», які мали
володіти українськими «унтерменшами», звідси ті з нашої нації, хто не хотіли



 
 
 

Месіанство орди московської мало для Шевченка ще
страшніше значення. Сучасна йому політична форма тієї ор-
ди мала вигляд, одежу християнської, хоч і вбачав уже поет
в цьому антихристиянський світ, і в церковності московсь-
кій, і в фарисействі московського цезаропапізму, коли все
там було – «храми, каплиці і ікони», і перед образом Хри-
ста «неутомнії поклони за кражу, за війну, за кров», молит-
ви – коли «братню кров пролити просять», коли найогидні-
ші злочинці в імперії віддавалися під покров Богородиці, як
бачив поет на московських образах… Але в примарі нового,
майбутнього царату бачив він уже ясно обличчя диявола. В
московських судах бачив він «трибунал самого Сатани, хо-
лодний, нелюдський»… Місійним завданням Московщини,
як бачив автор «Великого льоху», стане вже не лише «весь
світ загарбати», але й «скувати душу живу», натхненну лю-
дині Богом; в ній «світ Божий в пута закувати», обернути
людину, позбавлену контакту з Вищою силою, в напівлюди-
ну, як він казав… Бачив, що натхненниками місійного похо-
ду нової імперії будуть диявольські сили (втілені в трьох во-
ронах у «Великому льосі») з їхнім протектором-чортом, які
все чортівське, все зло назвуть добром, а все добро – злом…
Бачив, як із царської імперії вилуплюється потвора нового
звіра, з його бісами, які будуть щодня «Христа розпинати»,

бути «хамовими синами» (як вже згадував) деградували до верстви «бандитів»,
«розбійників-ворів», юд (як Мазепа у Пушкіна), «погромщиків» тощо за те, що
не хотіли терпіти чужих панів на своїй землі.



 
 
 

які напустять «всі зла і всі муки» на нове лицарство України;
потвора нового звіра, який не хоче допустити, щоб «пропало
все наше», все чортівське на землі. Не лише проти «чорного
орла» царату закликав Шевченко до боротьби живих, але й
ненароджених проти сили антихриста, скору об’яву якого в
Україні і в світі вбачав він своїм душевним оком. Недарем-
но тільки його перша, московська, «ворона» бачить, як «по
воді іде чорт», а сама відлітає до своєї домівки – до пекла
(«в самий ад»).

З того, що нам дав Шевченко, видно, як добре він знав,
що «лжеапостоли приймають вигляд апостолів Христових»,
що іноді сам Сатана приймає вигляд янгола світу, і «слуги
його приймають вигляд слуг правди»,508 які «все наше», чор-
тівське, називають «добрим». І навпаки, орден лицарства за-
порозького з-під знаку меча і хреста називають «Січчю біс-
нуватою». Ось чому посланці диявола з подивом дивляться
на москалів, бо «що москалі з козаками діють», того й вони
самі, хоч «люті», а все ж таки «того не розуміють».

Як із цитованих вище слів Шевченка видно, що всі варто-
сті в устах московських антихристів взагалі набувають про-
тилежного брехливого вигляд. Замість знаку плюса ставлять
знак мінуса і навпаки. Чужу націю «взяти в руки» – це у них
називається «подружитись»… Те, що чинять зі садистичної
примхи, кажуть, що чинять «по закону»… Свої темні «дог-
мати» називають «світлом»… Чужу землю називають своєю

508 Апокаліпсис.



 
 
 

(«все то й було наше»)…
Про цинічне спотворення християнства, засобу експансії

своєї орди, кажуть, що його протегує «сам Бог»… Мовчан-
ку закутих у кайдани націй зі затуленими вустами назива-
ють «благоденствієм», а їхній будь-який опір насильству –
«розбійництвом», «плутовством»… «Святого лицаря» нази-
вають «юродивим»… Все чуже, «ваше» зараз проголошують
«своїм», «нашим»… Візуалізовані Шевченком «грядущі ти-
рани» московські, передбачає поет, «указ надрукують: і ви
– наші, і все наше, і гоже й негоже». А коли «в хаті нічого
вже взяти», то будуть «древності» шукати в розритих моги-
лах, щоб під корінь знищити історичну традицію України…
Всю героїку України паплюжать «бандитизмом» (як зараз).
Коли про неї почують, то «поглузують, покепкують та й ки-
нуть під лаву»… Захочуть «розказати по-нашому», по-мос-
ковськи, про нашу історію і про козацтво (так, як тепер). А
замість згадувати давню славу – наказують писати «про Мат-
рьошу, про Парашу» (як зараз про «героїчних» совєтських
доярок або «будівничих» московського соціалізму) або про
«султан, шпори», а нині про «героїчну» армію московського
Чингісхана… Нашу правду охрестили брехнею, свою брех-
ню – правдою, як ті «ворони»!

Одурення, брехня, наклеп – це одна з суттєвих ознак ан-
тихриста, який має їх три головні, три обличчя диявола: за-
мість правди – брехню, фальшиву мудрість; замість любо-
ві до високого – злобу до нього і нахил до всього підлого,



 
 
 

низького, нікчемного, плотського, земного; замість творчої
вол, – стерильність, безплідність, дух руйнації, насамперед
людської душі, а потім і тіла, і взагалі видимого світу. Шев-
ченко передбачав прихід цих слуг антихристів (їхні імена в
нашу добу – Ленін і Маркс), в образі московської тиранії й
її попихачів на Заході, що мають намір «весь світ загарба-
ти» видимий, а невидимий «світ Божий» душі – «в пута за-
кувати», щоб «в руки взяти» всю людство; щоб «просвіти-
ти» своїми новими «догматами», збаламутити розум людей,
щоб повірили в їхню брехню, брехню СРСР, де все брехня –
і «союз», і «соціалізм», і «республіки», або нова Вавилонсь-
ка вежа – ООН, де також усе брехня, бо там численні нації
не мають своїх представників взагалі, або їх репрезентують
агенти нації-гнобителя, де немає «об’єднання» націй, а нав-
паки – повне роз’єднання і навіть війна між ними… Шевчен-
ко передбачав брехню «демократів», якою називають лише
такі політичні режими, що співчувають московській тиранії,
або навіть їй допомагають… Шевченко передбачав брехню
«світового уряду», що є маскою для запланованого і СРСР, і
однозвучною з ним західною мафією світової тиранії того чи
іншого «обраного народу» над мільйонами уярмлених «ун-
терменшів» на руїнах християнської цивілізації, передбачав,
що ті темні сили Москви й її слуг, збаламутивши розум, на-
магатимуться спідлити людське серце грішми, підкупом, ма-
моною, бо «гроші мур ламають», як каже Лейба в «Гайда-
маках»), щоб зреклося воно героїки, високих ідеалів, Бога,



 
 
 

Вітчизни, честі. А там, де не допоможуть золото й ошукан-
ство, збаламучення розуму та спідлення серця, там піде на-
сильство, тероризування волі («всі зла, всі муки»).

Цю процедуру і ці «дива антихриста» в зародку бачив
Шевченко. Бачив у проповіді безбожництва («немає Бога»),
у фальшивих «догматах» тих «современних вогнів з чужо-
го поля», в формі фальшивого «братерства братнього» і сло-
в’янофільства, в дурисвітстві «вільнодумців», які візьмуться
«повести за століттям» облуди Україну і світ, у спокусі зо-
лота, нарешті, в «злах і муках» посланців диявола у «Вели-
кому льосі»…

Бачив, до чого калічать слуги «современних вогнів» ро-
зум, душу і волю навіть сучасників його. Бачив, як роз’їде-
ний безвірством і сумнівами мозок на кожен чужинський
«догмат» знав лише відповідь «може, так і треба»? Бачив, як
скалічене серце не знало, чи «молитися Богові одному», чи
«Неронові лютому». Чи бути вірним традиціям своєї країни,
чи стати «дядьками отечества чужого», або любити Землю
предків героїв, чи земельку, що була «добра для городу»…
Бачив скалічену волю людей, що забували на славу дідівсь-
ку, воліли сидіти нишком. А на кожен виклик Прометея жа-
халися і шепотіли, «що він діяв, на кого руку підіймав»?!

«І праведно Господь великий, – казав Шевченко, – царя їм
повелів ізбрать», скаліченим поколінням – обрати рабство,
бо люди, роз’їдені сумнівами, без віри, літеплі в своїх роз-
двоєних почуттях, «не тверді в путях своїх». Не формотвор-



 
 
 

ці, ковалі свого життя, а лише підніжки чужого пана, в на-
шому випадку – «грязь Москви».

Подібною є ця «вільнодумна», «демократична» інтеліген-
ція в країнах Заходу, що розкладена думками Маркса, Лені-
на, Фройда, опинилася під гіпнозом таємної мафії на про-
відних становищах і тому рідко коли здатна протиставитися
злу, що каламутним потоком тече з Москви.

Не дивно, що зусилля Заходу та більшовиків упорядкува-
ти світ залишаються стерильними. Всі їхні гасла: мир, добро-
бут, гуманність, міжнародне братерство, антирасизм, свобо-
да, об’єднання націй, рівність стають або свідомою брехнею,
або вироджуються в свою протилежність. Культ матерії та
грошей, або матерії та грабунку вбиває всі ідеї – Бога, патріо-
тизм, честь, жертву в ім’я великих ідеалів, а де цього немає,
там розриваються усі обручі, що тримають суспільство, яке
розкладається й обертається в неорганічну купу одиниць –
в отару.

Наша демократично-соціалістична (і західна) інтеліген-
ція, що дала себе «повести за століттям» чортівської облуди
лжевчителів матеріалізму, показала своє банкрутство в бо-
ротьбі з силами антихриста, з якими мала вона багато спіль-
них догм – атеїзм, соціалізм і комунізм, адорацію «світла
з Москви» (драгоманівщина, грушевщина, винниченківщи-
на). По-друге, їй бракувало сили одержимих бісами їхніх су-
противників. Протиставити їх силі Божу силу не вміли, бо
до неї не зверталися. Фанатичної віри в свою ідею не мали,



 
 
 

бо взагалі не розуміли сили такої віри і такої ідеї. Фанатичне
протиставлення злу було в їхніх очах, як ідея, чимось нере-
альним. Тому й прийшли на шлях пристосування до тої си-
ли, до ідейного та тактичного компромісу з червоною Моск-
вою, або до плебейського «благоденствія». Під тим оглядом
пасивність, зречення ідеї вести самим свою країну, ідейно
та політично, пошуку ласки чужинця, привело ту інтеліген-
цію на той самий шлях розпаду і відходу від свого народу, на
який вступило в XIX столітті «малоросійське дворянство».

Це було заперечення ідеї Шевченка. Він був містиком
і віруючим, а «прогресивна» (драгоманівська) інтелігенція,
яка зустріла 1917 рік, з містики сміялася, а вірила лише в ма-
теріальний «поступ» і таке ж щастя: замість «сонця Правди»
мала культ «сонячної машини» і напівлюдей – «інараків».
Він фанатично дотримувався національних традицій старої
України, а вони їх відкидали, бігаючи за блудними вогнями
лжеінтернаціоналізму та соціалізму. Він зневажав москалів
і проголосив невблаганну боротьбу з ними, вони ж молили-
ся до московських «прогресивних» божків і не уявляли собі
незалежного від Москви життя (федерація, союз, «сучасна
Україна»). Він закликав до героїки і величі, до ідеалізму, до
слави, а вони – до поступової еволюції, до компромісу, до
щастя малої людини в отарі, під чужою владою. Це були різні
духовні іпостасі. Звідси нормальний розвиток тієї інтеліген-
ції в Україні – до служби дияволу, в еміграції – до пошуків,
ціною упідлення, погодження з ним.



 
 
 

В нашу добу стоїмо на межі. Через своє ігнорування за-
конів космосу, і через свою злобу і ненависть до всього шля-
хетного, мудрого та високого, плани сил диявола засуджені
на стерильність, але лише після важкої та довгої бороть-
би і жертв. Він, як малював Вельзевула Мільтон, обдарова-
ний «непохитною волею», диким «бажанням помсти» Доб-
ру, Богові, «несмертельною ненавистю» до Добра і відвагою.
І не збанкрутілій «прогресивній» інтелігенції протиставити-
ся йому. Ми увійшли в часи, коли московський звір зі свої-
ми слугами зі західної мафії став подібним до звіра з Апо-
каліпсиса, коли буде вбитий кожен, хто не кланятиметься по-
добі того звіра. Коли всі будуть змушені носити на руці або
на чолі емблему його, а якщо ні, то будуть переслідувані і
винищені… Як тепер кожен, хто не буде кланятися звірюці
комуністично-московської лженауки, або прихильній до неї
мафії на Заході, хто не захоче носити емблеми симпатизую-
чого Москві соціалізму, «демократії», «пацифізму» і «сво-
боди», або влади сучасної Вавилонської вежі, будуть обла-
яні і знищені, як «вороги народу», «фашисти», «вузькі на-
ціоналісти» чи «антисеміти». Кожен, хто не зрікався Бога,
країни своєї, нації в ім’я облудних диявольських знаків Зві-
ра, буде оголошений поза законом – чи одиниці, чи нації.
Особливо ті, що зазнали панування Москви та міжнародної
мафії і боролися з ними – німці, мадяри, іспанці і в першій
лінії – українці. Ті, хто не хотіли прийняти знаку звіра на
себе, і вшанувати антихриста.



 
 
 

Що в цій страшній боротьбі зі Звіром не на життя, а
на смерть найважливіше завдання авангарду свободи займе
Україна, знав Шевченко. Знав він також, що проти сили зла
мусить постати нова сила лицарства українського. Щоб зма-
гатися за свою правду, свою силу, свою волю. Заклик до ве-
ликого змагання за ці гасла, клич до повстання лицарства
запорізького – ось яким був його основний клич. Він може
єдиний у ті часи бачив, що лжевчителі «современних вогнів»
із московського й іншого «чужого поля» зійдуть на землю від
владоможця пекла (як ті «ворони»), щоб під маскою добра
принести зло та брехню, та що прийдуть вони знищити душу
нашу, стерти з лиця землі Україну і «весь світ полонити» в
своє ярмо. Бачив також, що головний бій із силами дияво-
ла відбудеться на «нашій, не своїй землі». Знав і нам казав,
що тільки козацька Україна, вірна своїм традиціям; що тіль-
ки орден суворого лицарства нового зможе розбити чужих
ідолів і стати на захист «поруганої зайдами, самим Богом за-
повідженої нам Святині».

За свою правду, за свою силу і за свою волю.
Переконання їх у своїй вищості «іберменшів» не моя фан-

тазія, вони самі таку теорію висувають. Про москалів уже
сказано. Про інших порівняйте у часописі наших ярем стат-
тю Е. Райса, де він стверджує, що «близька загибель Заходу»,
що «Україна повинна орієнтуватися на Схід», над Заходом
«має Ізраїль величезну перевагу духовної сили», рекомен-
дує Заходові «поворот (!) до Ізраїля», який нібито має бути



 
 
 

«власним корінням» Заходу. Ізраїль «стає синтетичним цен-
тром» Західного світу, Ізраїль став носієм «активної бороть-
би ідей свободи і демократії, властивих Заходові». Казав ав-
тор, що «ізраїльський світовий центр» мав би «гнучкість для
включення незчисленної кількости найрізніших народів»…

Все це, вочевидь, безмірно претензійна, суто гітлерівська
мегаломанія нової раси «іберменшів», які мають своїм па-
нуванням і «фюрерством» ощасливити світ. Але така пре-
тензія існує і з нею всім прихильникам свободи та христи-
янської західної цивілізації, вочевидь, доведеться боротися.
Тим більше, що автор, кажучи про нібито «банкротство за-
хідного християнського світу», називає його європейським
«християнським світом в знаках наведення» і радить «зав-
трашній» Україні, обов’язково харківській, зректися нашо-
го Києва з Лаврою й її традиціями і «покласти свій наголос
на близькість до Азії…» Отже, відійти від християнської Єв-
ропи, мобілізувати проти неї Азію і, нарешті, визнати «із-
раїльський світовий центр»… або московський. Україна як
lebensraum для них, мегаломанська претензійність, без будь-
яких даних на те. Неважко припустити, щоб до такої місії
доросла невеличка чужа Україні вірою спільнота, яка видала
зі себе Карла Маркса, Фройда, Кагановича, Хатаєвича, Брон-
штейна-Троцького, Белу Куна, Фукса, Розенбергів, Шварц-
барта, Пікассо, Сартра й інших, і всю цю фюрерську фанта-
зію друкує з визнанням «демократичний» часопис українсь-
ких ярем («Сучасність»), який водночас очорнює українсь-



 
 
 

кий націоналізм і ганьбить будь-якого, хто сміє говорити про
старокиївську містику, про «місто премудрості Божої», ста-
рий Київ… Знав Шевченко, що казав про ненароджених, ко-
ли заповідав крім нового Гонти, прихід другого Івана, що
буде «катам допомагати».

Цей наведений голос ізраїльського месіаніста не є відо-
кремленим. В жидівсько-російському часописі «Новоє рус-
ское слово» за 6.09.1960, у статті Ю. Марголіна «Тель-Авів-
скій блокнот», дивується автор скептикам, «занепокоєним»,
чому «маленька країна» (Ізраїль), замість власними справа-
ми займатися, виступає на міжнародній арені як радник і
опікун народів? Держава Ізраїль існує «без году нєдєля», а
вже скликає народи і хоче повчати їх і наказувати їм. Що
за дивний народ із його упертим і дивацьким переконанням,
що зі Сіону вийде Правда («Ученіє»). Але автор не поділяє
стану «занепокоєних» скептиків і вважає, що Ізраїль на пра-
вильному шляху; що він мусить «взяти на себе місію, яка
дістане міжнародну апробату»… Місія, як у Райса, вести,
бути «фюрером» народів…

В одному старому українському «Вертепі» виведений
жид, який заявляє, що «вже скоро отой цар прийде, навко-
ло нас обійде; скаже пак-так – цесниє явреї, я месія не ваш!
Тепер я цар і світ увесь наш!» (Український голос. – Вінні-
пег, лютий 1951). Чи це передчуття «старшобратньої» теорії
Райса і Марголіна?



 
 
 

 
XII. «Своя правда, і сила, і воля»

 
«Правда оживе, натхне, накличе, нажене не

ветхеє, не древле слово розтліннеє, а слово нове між
людьми криком пронесе і люд окрадений спасе».
Т. Шевченко

«Спочатку було Слово».
(від Іоана)

Ці слова – «правда», «сила», «воля» – знаходимо у Шев-
ченка в найрізноманітніших варіантах. Мають вони подвійне
значення: містичне та конкретне – у ставленні до українсь-
кої землі. З одного боку Правда – це комплекс ідей, аксіом
(ідеологій), традицій вищого духовного порядку, без якого
не може жити жодне суспільство, як тіло без душі та духу.
Сила – це та духовна енергія та захоплення правдою, якими
палає серце. Воля – це непохитне зусилля, щоб усупереч си-
лам матерії забезпечити тріумф Правди. В світі видимому
Правда Шевченкова – це основні підстави того ладу, який
має панувати на землі й в Україні передусім, натхненний ак-
сіомами вищої Правди. Це – «новий і праведний закон», пе-
реклад тієї Правди мовою суспільства. Сила – це політич-
но-мілітарна сила організованої в суверенну державу нації,
яка той «праведний закон» має запровадити в себе і борони-
ти його від ворогів. Воля – це ідеал ладу суспільства, вільної



 
 
 

нації на усіх ділянках її життя.
Основний наказ Шевченка, це те, що в Україні має бути

повернута своя Правда, своя Сила і своя Воля. Збудовані не
на занесених «з чужого поля» фальшивих догмах лжепро-
років, «брехнею підбитих», а на своїх, власних, отже, хри-
стиянських, традиціях України. Цей момент він підкреслює
недвозначно. Писав в одній новелі, що «коли ми задля мар-
ного срібляка віддамо в наругу священні традиції давнини,
що ж тоді з нас буде? Вийде якийсь француз або куций німе-
ць, але від типу, або, що так скажу, обличчя національного і
згадки не лишиться. На мою думку нація без своїх власних,
їй лише притаманних характеристичних рис, подібна просто
до киселя якогось та ще й до того найнесмачнішого кисе-
ля»… До киселя, тобто до драглів, до аморфної, безформної
маси, яку можна завжди влити в яку хочете чужу форму. На-
ція-кисіль стає попихачем, «підсусідком», чорноробом на-
казів чужого пана.

Не треба наводити цитати з «Кобзаря» на доказ, що Єван-
геліє Правди було для Шевченка завжди правдою Євангелія,
Нового Заповіту. Правда виросла на стародавніх традиціях
і поняттях еллінської, частково латинської, а потім і христи-
янської культури та світогляду Окциденту, що великим му-
ром відділяло Україну від монголо-московського світу. Як
свідчать наші та чужі історики, київська земля здавна пе-
ребувала під величезним впливом культури Еллади, колонії
якої по берегах нашого Чорного моря сягали по Дніпру аж до



 
 
 

Києва. Розповідає одна легенда, що колись «много заморянів
ішли крізь Кійовію», ще коли там стояли всюди «ідоли під
дубами». Вже тоді попри інші, були на нашій землі й «гел-
ленські храми», а між ними – «храмина мудрості гелленсь-
кої Мінерви» (її замінив потім храм християнської мудро-
сті – Св. Софії). Потім прийшов св. Андрій, «а з ним і інші
мужі, же до Варягії їхали, хрест водрузя, над Оболонею, що
Аполонією пред тим менилася ако Оболоній богом був сон-
ця у гелленів, тако християни свого Бога-Сина Творця Сон-
цем іменують, яко Отця богом небес рекуть». Легенду, що
на Оболоні у Києві було багато грецьких поселень і що там
стояв храм Аполлона, можна було почути від киян ще на по-
чатку цього століття. У Шевченка Господь є «сонцем прав-
ди», а в різдвяній коляді співається, як «звіздам служащії
звіздою учахуся Тебе видіти Сонце Правди, Господи». Ідея
Божества стародавньої України й ідея Шевченка були зовсім
чужі всім азійським народам (в тому числі й жидівському),
адептам так званих місячних культів.

І тут Шевченко категоричний. Його Сонце Правди – це
християнський Бог. Про те, як він ставився до московсь-
кого православ’я, вже згадувалося в попередньому розділі.
Не інакше – до віри визнавців Старого Заповіту і Талму-
ду. Вже я цитував уривок із «Нового русского слова», мос-
ковсько-жидівського часопису в Сполучених Штатах Аме-
рики, що «від Сіону вийде правда», але Шевченко виразно
висловлював думку, що «не од Сіону благодать», не від «сер-



 
 
 

дитого юдейського Зевса» прийшла на землю, а з печери, де
народився основоположник Нового Заповіту. Той, Який нав-
чав, що «настане час, коли не в Єрусалимі поклонятимуть-
ся Отцеві, а в дусі і в істині». Цей «дух і істину» відновити
знову в Україні заповів нам Шевченко. Така його настанова
була в повній злагоді з нашим старим теологічним письмен-
ством, наприклад, із творами Галятовського «Месія Правед-
ний» (1663), де проти ідеї жидівського Месії автор обґрун-
товує ідею месіанства Христа. Подібну ж ідеологію вислов-
лює й улюблений Шевченком Тома Кемпійський, коли пи-
сав: «діти Ізраїля казали давніше до Мойсея: промов до нас і
ми вислухаємо тебе», але я кажу: «нехай Мойсей не промо-
вляє до мене, як і жодний з пророків, але промов Ти, Госпо-
ди, Боже мій! Бо вони промовляють слова, але не зроблять їх
дійсними. Вони ділають назовні, але Ти навчаєш і освічуєш
серце… Отже, хай Мойсей не промовляє до мене, але Ти,
Господи».509 Євангеліє було для Шевченка «свята Божа кни-
га», його «єдине прибіжище, покров і упованіє».

Його Бог, щоправда, не був «сердитий Зевс», жорстокий
і мстивий, бог одного племені. Але не був Він і сентимен-
тальним Богом, який прощає всі гріхи і не карає за зло.
Навпаки, Шевченко знав, що там, де «топчеться святий за-
кон», де «Господа лають», де люди «чужим богам пожерли
жертви, омерзились», там «довготерпеливий» Господь при-
значає «кари час»; і каже, що роблячи так, «праведно Гос-

509 Наслідування Христа. – Кн. III. – Розд. II.



 
 
 

подь великий» карає людські спільноти, «воздая злодіям за
злая», даючи вибраним Ним одиницям у руки «мечі обоюд-
ні» для знищення зла. Відгороджуючись від московсько-суз-
дальського православ’я, як і від Сіону, Шевченко вже вбачав
страшне спустошення, яке несли лжепророки «современних
вогнів» (які хоч не виросли ще тоді, але вже «зачались»), во-
гнів «прогресу» обожнювання матерії, гедонізму, соціалізму
й атеїзму. Тих вогнів, що за наших часів призвели до адо-
рації антихриста, насильства та брехні, до повного звихнут-
ня людської волі, до протиставлення Божій мудрості та Його
волі, всім законам космосу, обернувши землю в хаос. Про-
ти тієї проповіді диявола закликав Шевченко на допомогу
«сторожу з того світу» і «воїнство небесне», а на землі – ли-
царство козацьке. Лицарство, про яке писали відомі автори
брати Таро в своєму творі Quand Israel n’est plus roi, «чистий
геній арійський знайшов своє найвище вираження у тому,
що є зовсім чужим жидівській душі (я додам і московській. –
Д. Д.) в дусі лицарства, в шевальєрії».

Шевченкова Правда була предвічною Правдою старого
Києва та козацької України. І тому він розумів Божество, як
у Євангелії, – не по-сіонськи й не по-московськи, але й не
як деякі перечулені сучасні християни, які забули, що Бог
є «благодать і строгость Божія» – і одне, і друге.510 Лістви-
цею, яка вела до тієї першої, була у лицарства запорізького,
як і західного, й у Шевченка – Діва Марія. Вона у Шевчен-
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ка «скорбящих радість», вона «плаче за козаками», «за ко-
зацькії та за її сльози» Бог «побиває ката на наглій дорозі».
Вона окрилює охлялий дух апостолів Правди, як і її мечо-
носців. Тому її культ і в Шевченка, і в Україні такий поши-
рений. Знаємо Холмську Богородицю з двома ранами, сліда-
ми від шабель і стріл невірних. Знаємо Белзьку Богородицю
та Почаївську, що кулі нехристів від святині відвертала, та
від її захисників. Знаємо храм Богородиці в Лаврі Київсь-
кій. Цей культ Матері Божої близький старій Елладі (Маter
Deorum), але чужий адептам закону Мойсея, де, як відомо,
жінка (подібно, як у Московщині) не відгравала ні в житті, ні
в релігії жодної ролі. Вчителі козацької України навчали, що
«од Бога і сила, і правда (слова Шевченка. – Д. Д.) ісходить,
а од Матері Господньої кротость». Лише, вочевидь, знову не
в сенсі анемічного «демократичного» українства XIX–XX
століття. Ця «кротость» означала «в ділах бранних милосер-
дя знати, слабшого не нападати», бути «безжалісним у ба-
талії», але «до жен, старих і молодих захисником бути… у
своїм же слідити, а найпаче триклятого Юду не наподобля-
ти, а щодня у Бога просити хоробрости».

Але глибший сенс Шевченкового культу Діви Марії – ін-
ший. За нашою релігією, Діва Марія не лише та, від якої «іс-
ходить кротость»; не лише, як стоїть в Акафисті, «ліствиця
небесная, єюже сніде Бог», а й ще щось інше – «міст, пре-
водяй сущих от землі на небо»… (Див. образ козацької По-
крові, з головами козаків, зверненими вгору до неба, до Св.



 
 
 

Діви.) А це має глибоке значення в усій життєвій філософії
Шевченка, особливо в його концепції визволення України.
Ніхто інший глибше за нього не бачив, що докорінна, хоч не
усвідомлена загалом причина тієї «срамотної години», що її
переходить Україна, лежала в її великій прив’язці до земно-
го. Різні відтінки тієї прив’язки бувають – від запроданства
мамоні та ворогові до земних радощів і щастя. Він знав усю
небезпеку цієї риси своїх земляків, знав як людина, просяк-
нута героїчно-аскетичним духом лицарства запорізького, чу-
жого будь-якому «благоденствію» чи ідилії. Знав, що хто не
шукає неба, втратить землю; що земний «реалізм» без лету
вгору розкладає, розбиває суспільство, а людину знищує мо-
рально. Знав, що матерія без духа – ніщо, що хворе коріння
в землі, коли стебло не пнеться вгору.

Звідти його жаль до земляків, які забували «чиєю кров’ю
земля напоєна» України, думаючи лише про те, чи вона
«добра для городу»… Які не стільки цікавилися, де є могили
мучеників і борців за нашу землю, скільки тим, чи вона «ка-
пусту родить»; які воліли жити «в кайдани закуті», аби були
«нагодовані й обуті»; які, як ті лірники з «Великого льоху», в
трагічну ніч «останнього судища», воліли відкласти героїчні
співи про минулу славу, щоб поїсти та поспати; які, як він
передбачав і бачив, захоплювалися тими земляками, що їх
вели «за століттям» матеріалізму та безбожництва, не розу-
міючи, що матеріалістична цивілізація «прищеплює егоїзм»
і «окрадає серце людське», роблячи з людини напівлюдину,



 
 
 

з «малою душею» як він висловлювався… Недаремно його
так вперто та довго займала думка порушити в малярстві те-
му блудного сина, що відходячи від небесного Отця, в зем-
ні блага, опинився в товаристві безрогих… Ось, мабуть, із
якою настановою народився його культ Марії, не лише, як
Пречистої Діви та Богоматері, але й як Марії – протистав-
лення Марті. Він, що знав напам’ять багато місць із Святого
Письма, знав про культ Марії, як «мосту, що приводив су-
щих от землі на небо». Приводить же вона туди в його пое-
мі «Марія» навіть апостолів, які піддалися тягареві земських
міркувань, до опам’ятання; до того, що охлялі на мить, вони
«воспрянули» духом і пішли розносити по землі слово роз-
п’ятого сина Марії… Такого випростання душевного хребта
вимолював він сам і для себе, і для звихнутих і «оспалих ду-
хом» земляків своїх.

Така була його Правда своя, яку прийшов проголосити
Україні. Бог милосердний для «душевбогих», «незрячих»,
«малих душею»… Бог караючий для тих, хто «розпинали
Христа», перевертнів, хто «чужим богам пожерли жертви,
омерзились», шашелів, тих, хто «катам допомагали» й юд, в
яких, як у їхнього прототипа, «ввійшов диявол». Бог, що по-
силає своє воїнство небесне та земне – «воїнів Христових»
боротися з дияволом і його слугами, як читаємо у «Велико-
му льосі», – це був його Бог.

Віра в свою Правду Шевченка, в правду, об’явлену
Україні св. Андрієм, також була далека від віри доби за-



 
 
 

непадництва, від віри його сучасників і ще ненароджених
земляків, які росли під отруйним подихом «прогресивного»
століття. Євангеліє в його очах не було збіркою стародавніх
байок (про зцілення, дива, про «народження звише» тощо),
які в наші часи не повторяються. Навпаки! Він свято вірив,
що так, як від дотику до мантії Христа колись, так і тепер
від Слова Сонця Правди «виходить сила», незрима сила, яка
зцілює й оновлює віруючих, зрушує гори, тріумфує над ма-
терією.

У «Щоденнику» Шевченка, в листуванні, в творах – всю-
ди повчає він про всемогутність цієї Сили, без якої каліками
душевними стають люди і розвалюються держави, де провід
від тієї Сили відвертається. Стверджує Шевченко, що від тієї
Сили, від релігії «мужніла душа». Правду треба усвідомлю-
вати і глибоко відчувати, щоб набратися від неї Сили. Зно-
ву дві незмінні її ознаки – світ і промінь, або як називають
їх французькі містики, force operante, lumiere, chaleur. «Цією
Силою своєю, – писав він, – Господь не дав страшному до-
свідові торкнутися своїми залізними пазурами моїх переко-
нань, ні юнацьких світлих вірувань» (знову ті самі дві озна-
ки). Ця сила дарувала йому «силу душі і тіла перейти усю
тернисту дорогу, не принизивши в собі людської гідности»,
дала йому «добру силу пересилить горе». А так само раніше,
у світі політичному дає силу нації «встать на ката знову».

Він так часто присвячує свою увагу магічній силі, натх-
ненного тією силою Слова, яке «з початку було» й яке, як



 
 
 

висловлена творча думка, завжди стоїть і має стояти перед
кожним творчим актом. Слово, яке «надихне, накличе, на-
жене Правда», і яке, у фізичному плані «люд окрадений спа-
се». Тому біля цього останнього він «на сторожі ставить Сло-
во». Знає, що треба віри та благати вищу Силу, яка може
«дарувати словам святую силу людськеє серце пробивать».
Знає, що та Сила дає словам пророка святу «любов благові-
стить, святому розуму учить» – ті самі незмінні ознаки (по-
лум’я любові та світло розуму), невідкличні для успіху будь-
якого вчинку. Він знав, що ті слова мають силу «огнем пекти
холодні душі, робити їх гарячими, палаючими високим іде-
алом, жадобою йому служити. Так, його постійний взірець –
Діва Марія, яка зробила непоборною свою душу, прийняв-
ши в неї «світ незримий» розп’ятого, «спеку огнепалиму»,
що «серце без вогню розтопило», дало йому надлюдську си-
лу «нетвердих, душевбогих» зібрати, «розвіяти, мов ту поло-
ву, їхнє униніє і страх», тим «святим огненним словом, Дух
Святий свій принесла в їхні душі вбогії», дала їм «воспря-
нути» і «по всьому світу понести» «любов і Правду» (знову
та сама двійка!) Христа, яка змінила обличчя землі.

Він сам, мов «волхв той молодий», мав інтенсивну віру
в своє призначення пророка, що має пробудити своїм сло-
вом «приспану» Україну. Вірить, що його слова, його дума
«огнем-сльозою упаде колись на землю», воскресаючи мерт-
вих душею, «стоном-дзвоном, трубним гласом возгремить
із мурів темної тюрми», як громом сурми архангельської в



 
 
 

день Армагеддону. Молить Діву Марію послати йому «свя-
теє слово святої правди голос новий», просить те слово «ро-
зумом святим оживити і просвітити». Просить, щоб подала
«душі вбогій силу, щоб огненно заговорила, щоб слово пла-
менем взялось, щоб людям серце розтопило», зробило з бай-
дужого та холодного, неприступного на заклик згори, – гаря-
чим і міцним, а тоді, щоб «на Україні пронеслось і в Україні
святилось». Воно, це слово, а не брехливі слова лжевчителів
«современних вогнів», а «Божеє кадило, кадило Істини». Він
знає, що «неначе срібло куте, бите і семикратно перелите
огнем в горнилі» оті «Господні словеса», які він хоче «роз-
кинути по всій землі». Знає, що ті слова дають святу силу
«хрест, кайдани донести до самого, самого краю», допоможе
їм, у них закутим, «за правду встать, за правду згинуть», але
й визволити інших.

А коли в душі тих обранців Долі «на землю Правда приле-
тить», тоді для віруючих станеться диво: «незрячі прозрять,
кривії, мов сарна, в гаю помайнуть, німим отворяться уста,
прорветься слово, мов вода і та пустиня, в яку обернули тем-
ні сили його Україну, «цілющою водою вмита прокинеться»,
тією «цілющою водою», про яку уперше почула євангельсь-
ка самаритянка, тоді всюди нові «шляхи святії простелють-
ся», досі для нації засипані, як той великий шлях до Холод-
ного Яру, над яким «дух Залізняка витає, Гонту виглядає».
Ті, хто прозрять, побачать раптом, що фальшивими богами
були їхні «боги, ті ідоли в чужих чертогах». Це диво зробить



 
 
 

в Україні, нагадував Шевченко, власне Слово, яке воскресла
Правда «натхне, накличе, нажене, не древлеє розтлінне сло-
во, а нове слово». Вона його «між людьми криком пронесе
і люд окрадений спасе» від «безумства століття цього», від
власної оспалості, від фальшивих ідолів і від їхньої тиранії.

Такою була його Правда, його Слово, його Сила, що тих
людей, в яких її «вогонь заклюнувся», зробить новими велет-
нями, що «розпустять правду й волю» по зганьбленій землі.
Сповнять дива, зроблять із племені душевбогих плебеїв на-
род лицарів і воїнів, святих і героїв: творча сила думки, що
вірою окрилена і не знає сумніву, сила любові не до земних
насолод, а до вищих ідеалів, і відваги твердої, певної шляхів
своїх.

Ця своя правда, яку забуту приніс нам знову Шевченко,
мусила бути, жадав він, на усіх ділянках земного життя нації,
в її культурному, соціальному, політичному секторах. На цих
ділянках протиставляв він свою Правду тій брехні, яку несли
«жериволи современних вогнів», що своїми брехливими гас-
лами суто матеріалістичного «гуманізму», миру, загально-
го щастя, братерства й обожнювання «людства», як «згляйх-
шальтованої» в загальній «уравніловці» юрби чи отари, вже
за його часів, вбивали божественне «я» в людині; вбивали
свободу індивідуума, закінчуючи в наші часи культом нового
Нерона, бо жодна отара людська не може бути без тирана, а,
нарешті, службою чортові, як Шевченко геніально передба-
чав, негуючи таких світочів московської духовності, як Пуш-



 
 
 

кін, Некрасов чи Бєлінський, «вольнодумців» та атеїстів, які
в очікуванні червоних леніних, сталіних і хрущових й інших
«народних» тиранів, славословили тиранів Миколу, Катери-
ну та Петра.

Культура, яку він проповідував, не була народною куль-
турою, адорації людства й юрби, а лише служіння передусім
Богові. Тому він завжди виступав проти «балаганної», «аля-
поватої» або «лубочної» літератури свого часу, проти «со-
лодкаво-нудного» мистецтва, проти смаків «безобличної
юрби» – маси, проти «мужицького поняття естетики», розу-
міючи під «мужиком» те, що розумів під ним Франко, коли
казав про «мужицтво» Драгоманова, що світу не бачив за об-
ріями свого села. Мистецтво мало виховувати не напівлюди-
ну, людину-матеріаліста, а людину повну, цілу, з любов’ю до
всього великого, шляхетного. Проповідував не культ «малої
людини» з малою душею, а культ своїх героїв і святих. Не
людина, а Вітчизна стояла у нього на першому плані; в культі
тієї Вітчизни хотів він, аби мистецтво виховувало людину.
Ту Вітчизну, Україну козацьку, уявляв собі не ідилічно-при-
спаною, а «прекрасною і гордою», як її уявляв Гайдай. Щоб
про неї дітям співали бойових пісень матері, «як Сагайдач-
ний з козаками Москву і Польщу воював». Народ уявляв він
собі не як мільйони древлян, дулібів і полян, не як потуль-
ну етнографічну масу, а як «народ козацький», зі синами,
що «виростали козакам на славу, ворогам на розправу». На
його думку, «добрий роман (повинен) ушляхетнювати сер-



 
 
 

це», поширювати «прекрасне і повчаюче в світі», «усувати
все негідне людини». Шевченко вчив, що «джерелом та ім-
пульсом гарного мистецтва у античних і нових народів за-
вжди була» і мала бути релігія. Коли творець відступить від
цього джерела, і від «вічної краси природи» – витвору Бо-
га, він перестає бути мистцем, стає «безбожним, моральним
потвором» (яким це разячим дисонансом звучить від сучас-
ного «мистецтва» Пікассо, Сартра й інших дегенератів, жер-
ців матеріалістичного виродження). Його улюбленими твор-
цями були автор «премудрої книги» – «Слова о полку Іго-
ревім» (яке задумував перекласти сучасною українською мо-
вою), Шекспір, Данте, Патерик, Гайдн, автор «Гугенотів»,
«Пророка», які слухача «підносили на саме небо», а не опус-
кали в багно бруду та сексу, як «сучасна» так звана музи-
ка сенсуаліста Прістля, або література Саганів, Винниченків
та їм подібних. Мистецтво має бути в нього «божественним
мистецтвом», повинно для людей «відслоняти якусь укриту
в нім, незбагнуту божественну тайну». В його очах справж-
ній поет, справжній мистець чи музика, були «вищі істоти
й наші брати тільки по плоті, але натхненні згори, подібні
до Божих янголів», тобто до вістунів Божественної мудро-
сті та таємниці, що ушляхетнює і випростовує людину, істо-
тами «вищими від безобличної юрби». Так само, як натх-
ненні тією Правдою борці за її тріумф на землі – це істоти
«вищі від звичайної людини», з вищою мораллю та вищим
духом. Краса, виражена в творах мистецтва, має окриляти



 
 
 

своїм «благодатним впливом» людину, щоб вона чулася «ін-
шою, оновленою людиною».

Твори письменства, що його захоплювали й які він дору-
чав іншим, не були присвячені дрібним «героям» дрібного
буденного життя з їхніми дрібними насолодами та турбота-
ми, а великим проблемам борців і героїв. І святих: «Київсь-
кий Патерик» для нього – це книга «чудових, повчаючих
ідей». Думи козацькі – «взнеслі» і прекрасні, що гартують
душу і спонукають дух угору. Письменство взагалі має «ши-
рити прекрасне й повчаюче і бути угодним Богу». Для нього
«середня дорога» в творчості «придавлює до землі», до зем-
ного, плотського. Навіть наука для нього повинна позбутися
матеріалізму. Писав, що «ботанікові й зоологові потрібний
ентузіазм, захоплення, а інакше вони будуть мертвими тру-
пами між людьми».

Надихати людину величним, сильним, прекрасним і чи-
стим, гартувати характер, підіймати дух угору – ось що мала
нести його Правда в мистецтві, в літературі, в музиці. Онов-
лювати душу, закути її в моральний панцер, хоронити від
підступів будь-якої моральної та духовної немочі і розкладу,
тримати в гарній і сильній формі і людину, і націю.

І наскільки подібна, в такому ж аспекті, була його прав-
да до стародавньої Правди старого Києва князівських і ко-
зацьких часів! Шевченко проповідував, що «любов – одна»,
не розділяти її на любов у гору («горная любов») і любов
до земного, до мамони, до грошей. І Галятовський із коза-



 
 
 

цьких часів писав: «Любо хвалити, любо ганити», не поту-
рати злу. Шевченко писав про потребу мати в собі «чисту,
святу, козацьку кров» – чисту душу, Галятовський писав про
потребу «носити в собі Христа», Шевченко вчив боротися
зі злом – «опалити вогнем духовним холодне серце», Галя-
товський вчив «панувати над тілом своїм, над пожадливо-
стями тілесними». Шевченко вчив убивати в собі дух ма-
теріалізму, прив’язки до матеріальних благ, Галятовський –
до світу «оскверненої землі», до потурання дияволу. Галя-
товський вчив мати «звитязтво над трьома неприятелями ду-
шевними, над тілом, над світом, над дияволом». Шевченко ж
жадав від літератури поборювати неправду і нечисть. Лазар
Барановичський навчав, що правда має «вогнем духовним
палити і світити омраченним», ширити «світ розумний і ви-
палювати єретичні плевела». Називав це «ревностю Божию
і дерзостю». Й якраз ту «дерзость» у проповідуванні своєї
правди закидали, як найгірший гріх, Шевченкові московські
жандарми…

Коли зберемо разом всі розкидані в його творах, у «Що-
деннику», в листуванні, в поезіях і новелах основні дирек-
тиви Шевченка щодо проповідування його правди в царині
мистецької, духовної творчості, то побачимо з одного боку,
як суттєво відрізнялася вона від тієї брехні, яку вже почали
ширити в мистецтві лжевчителі «прогресу», а з іншого, як
вони віддзеркалювали такі самі директиви козацького Києва
та його вчителів і лапідарну, лаконічну максиму, вже цитова-



 
 
 

ну ап. Якова, «признайте Христа і протиставтеся дияволові і
втече від вас». Яскраво визирає з творів Шевченка і та Прав-
да, яку він хотів втілити в соціальне життя України. Не бу-
ла це «правда» соціалізму, бо він бачив і ненавидів його пе-
ред собою за життя, хоч він був тоді не в такій «досконалій»
формі, як тепер. Як зараз, за соціалізму, так і тоді «земля
наша» була «не своя». І тоді люди (хоч іще не всі) були крі-
паками, як і зараз. І тоді, як і тепер, були вони «на чужій
роботі». І тоді, як і тепер, ще малим хлопцем, оглядаючись,
бачив, що й ягнята, які пас, «лани, гаї, сади» – все було чуже,
не власне, як і за сучасного соціалізму, як і зараз – навколо
кріпаки. Як і тепер, навіть марна «сакля» мусила бути «да-
на» урядом. Як тепер, так і тоді, диктатор над кріпаками вже
готовий був стати «царем-агрономом», що забороняв «піски
орати» і з річки «воду красти» – «державну» власність. Як
і тепер, всюди панували «беззаконіє і зло», безправ’я та сва-
воля. Як і тепер, вимагалося бачити бога в «лютім Нероні»,
подоба якого висіла по всіх усюдах, як тепер звіряча подоба
червоного хана.

Його правда і в соціальному житті нічого спільного не ма-
ла з доктринами «современних вогнів» соціалізму, які вже
блимали за його життя, й які пізніше протиставляв його
правді учений недоумок М. Драгоманов.

Відкидаючи соціалістичний лад у суспільстві, він не
визнавав і тієї псевдодемократії, паростки якої показувалися
вже за його доби. Глузував із лжепророків, що «вольнодум-



 
 
 

ствували з мужиками» і проповідували «братерство брат-
нєє» й удавали зі себе «брата убогих»; кпив із тих людсь-
ких «сичів», які зібралися «бідне птаство заступить, орли-
не царство геть спалить, орла ж повісить на тичині і при та-
кій годині республіку зробить» і як із цього вийшов сміх і
горе, бо не «поганим сичам» було з орлом змагатися… Не
будучи адоратором тиранії, не робив він немудрого культу
юрби як такої – не була вона його богом. «Незрячих пле-
беїв гречкосіїв», «люд окрадений», «мільйони полян, дулібів
і древлян», яких «гнули» різні деспоти, він жалів, але кар-
тав «похнюплених рабів». Знав, що ніколи маса сама себе не
веде, веде її активна меншість. Знав, що й народ потребує
проводу, щоб не впав жертвою «велеречивих» словоблудів
і «вільнодумних» сичів із брехливими гаслами про «бра-
терство братнєє». Знав, що мусить на чолі народу постати
окремий орден, окрема верства богданів, жижків, гордієнків,
мазеп, ченців, авторів патериків, гонтів, дорошенків, нових
«суворих варягів».

Ця верства мала запровадити знову замість «беззаконія і
зла» закон і правду, прийти «з новим і праведним законом».
Не дозволить «топтати закон», а прийде запровадити «пра-
во нашого закону», а не зайд із брехнею «з чужого поля»;
принесе їм відплату «за наругу над законом», скарає «катів
нещасної черні». Слово «закон», як противага сваволі дес-
пота, постійно повторюється у нього, як і слова про «лицарів
святих», що той закон і правду принесуть. Кажучи, що як і



 
 
 

за Христа, так і тепер «ми такими ж злодіями тюрми начи-
няєм», яким був Галилеянин, він робив відповідальним за
це і «деспотів скажених», і тих, хто голосили, що «кесар Бог,
ще більш од Бога», але картав і «сердешних людей», оту юр-
бу «плебеїв-гречкосіїв», «рабів незрячих», які замість «мо-
литись Богові одному», молитися «правді на землі», також
земному «богові» «несли свою надію». Знав, що тих остан-
ніх визволять не вони самі, а лише «стратеги Божії», як він їх
називає, «Христові воїни», перед якими «тисячі і тьми пога-
них побіжать». Знав, що вони «уб’ють обухом» деспота, що
вони будуть змагатися, як він казав, «за край наш, за церкви
Божії, за люди». За те, що вічне, чи довготривале, і за людей
цього покоління, але насамперед за «край» і Бога. Не так, як
фальшиві народолюбці, які галасуючи про «братів убогих»,
готові були продати і вітчизну, і Бога.

Не тиранія одного над усіма був його ідеалом суспільної
правди. І не лжедемократична анархія «рівности і свободи»,
«свободи» обдурених фарисеями «братерства братнього», а
суспільна ієрархія. На взірець тієї, що була в стародавній
князівській і козацькій Україні.

Наскільки глибоко поринав він і тут у правду Євангелія,
видно хоч би з порівняння з апостолом Павлом, в його сло-
вах про ієрархію суспільства: «Коли все тіло є око, то де
слух? Коли все слух, то де нюх? А як би все було одне, бу-
ло одним лиш членом тіла, то де було б тіло? Але членів
багато, а тіло одне». «В одному тілі багато членів, та не в



 
 
 

усіх членів те саме діло».511 Цю ієрархію розумів Шевченко,
поділяючи суспільство на селян, простих козаків і старши-
ну, підкреслюючи в багатьох поезіях, що без найважливішо-
го керуючого всім чинника суспільної ієрархії знидіє все ті-
ло нації. Особливо простий народ, прості люди, які без ко-
зацької верхівки «будуть орати» чужинцям зайдам, «та орю-
чи долю проклинати», чужий Шевченкові був ідеал «гляйх-
шальтування» чи «уравніловки», де під етикеткою «демо-
кратичної рівноправности» і турботи про «братів убогих»
нація обертається в «мільйони свинопасів» під батогом ма-
ленької жмені тиранської мафії, лжепророків «современних
вогнів». У розділах Павлових «посланій» на цю тему є наука:
«не числіться з століттям цим»! І така ж фраза є в Шевчен-
ка, коли він гримів проти бонзів, що силувалися націю «по-
вести за століттям» цим. Знав він, що в житті суспільства є
такі ж, встановлені Вищою силою незмінні закони, як закони
фізичного космосу, закони ієрархії.

Цей закон ієрархії знав Шевченко, маючи за взірець Вічну
книгу, знала й наша ще не «демократизована» давнина, ко-
ли, наприклад, Петрик в одному зі своїх універсалів писав:
«Москва знає, що як наші люди зведуться на ніщо, помужи-
чаться, то москалі заволодіють Дніпром, Самарою і скрізь
побудують фортеці, що через них не можна буде і ворухну-
тися»… Та сама правда соціальної ієрархії та провідництва
визирає з «Милості Божої», з «Берестечка» та «Гайдамаків»,

511 Послання до Коринтян І. – 12; до Римлян. – XII.



 
 
 

що кожного члена спільного тіла нації ставила на своє місце,
не визнавала ні гіпертрофії доцентрової сили тиранів, ні гі-
пертрофії відцентрової сили, анархізованої сили юрби; прав-
да, що не підлещувалася ні одній, ні другій.

Вимагав цей закон ієрархії також, аби провідні члени сус-
пільства, які керували ним, наповнювали його силою руху,
були незалежними, міцними, сильними духом і суворими, не
відданими привату. Щоб зрозуміти це, досить знову і зно-
ву перевести перед очима «довгими рядами» героїв Шевчен-
кового «лицарства запорозького», згаданих щойно, або його
неофітів, апостолів, прометеїв. І, як завжди, і тут, він у своїй
правді перебуває в повній згоді духовній із правдою прадідів
великих України, що базується на Євангелії та його славно-
звісних коментаторах. Так Іван Золотоустий писав на цю те-
му: «Пастир, провідник має журитися чим іншим, ніж най-
більше число» (або як у Шевченка, звичайні люди і провід-
ники, борці за вищі ідеали, що мають стояти над звичайними
людьми). «Пастир, – читаємо у Івана Золотоустого, – щоби
бути корисним своєму стаду, повинен бути твердим і суво-
рим» (мимоволі згадується поезія О. Теліги: «Та там, де тре-
ба – я тверда й сувора»). Бо він більше зробить добра через
докори, ніж через приємні похвали. Так і лікар, постать яко-
го огортає часом сумом хворого, так суддя – осоружний ли-
ходіям, а законодавець – невигідний порушникам закону».
А про обов’язкове «осуворення» нашої провідної касти ка-
зав Шевченко, про обов’язковість зробити з неї «справжніх



 
 
 

варягів»… І ніби прозираючи крізь віки, ніби глузуючи з те-
перішніх лжедемократів (у тому числі й наших), писав далі
Іван Золотоустий, що «інакше приймає маса тих, що лестять
народу, що його забавляють, що йому дають свята й ігри-
ща»… Ті, що в ньому вбивають будь-яку дисципліну, поша-
ну до речей великих, до Бога, а країну з таким народом ве-
дуть до упадку, на поталу черговому варвару.

«Своя правда» організовує культурне життя України,
вона ж організовує її соціальне життя, і, нарешті, життя
політичне. В останньому має бути «своя воля», не чужа, не
воля чужинців, не паношення в їхній службі «дядьків оте-
чества чужого». Свій край стояв у нього на першому місці.
Братчики кирило-мефодіївські свідчили, як різко негативно
ставився Шевченко до будь-якої згадки про спілку з Москов-
щиною; як таврував перекинчиків, «шашелів», усіх, хто «до-
помагали москалеві з матері (України) останню свитину зди-
рати». Казав, що «в краю колись козацькім» обертати «ли-
царських синів у попихачів чужого пана (в козачків) – це те
саме, що в Лапландії скорити людській сваволі прудконогого
оленя». Або «приборкати орла», закути «в ярмі» вільну на-
цію. Це було щось для нього дике, неймовірне, неприпусти-
ме. Національна суверенність була для нього «своя воля»,
свої закони, своя влада в Україні. Виражав це словом «пану-
вати». Щоб над Україною панували ми, не конфедерати чи
Лейби з «Гайдамаків», ні «байстрюки Єкатерини», ні «мос-
калі погані». Його фрази «панувала і я колись», «сотники з



 
 
 

панами», «козацьке панство», «де наші панують?», «будуть
панувати, коли не загинуть». Викликаючи на розмову тіні
гетьманів, згадує їхні столиці, де «вони панували, що вони
будували». А під пануванням розумів панування власного
закону, власної правди, не тиранії, бо його ж слова, як карає
історична Немезида тих, хто «не вміли в добрі панувати»; не
вміли нести «новий і праведний закон», не вміли, як зробив
новий Гонта, розпустити по Україні «правду й волю».

Я вже цитував його слова про обов’язковість для України,
щоб запанували в ній знову її давні історичні традиції. Те
саме проголошує він деінде: найважливіша річ для нас ма-
ла б бути «свята прадідів земля», «славна отчизна». Щодо
чужинців, «лукавим їх словам не треба йняти віри»; «любо-
ві хто не має до рідної країни, той серцем дід, каліка». Як
уже було згадано, відкидав він всі брехливі догми інтерна-
ціоналізму – «братерства братнього» з чужинцями, братан-
ня «слов’янофільства» і іншої «чужої мудрості» засвоєної
«з чужого поля», «брехнею підбитою», – оманою для обду-
рення «незрячих». «Лжепророками» ганьбив він будь-якого
«космополіта, що про людство мріє, а не жалує ні брата, ні
батька». Коли рідний край, отчизна не вільна політично, це є
для нього «зганьблена земля», а доба уярмлення – «срамот-
ня година». Кличе земляків «на подвиг грізний і суворий»,
на порятунок своєї Землі. Коли ідеться про це, то людське
«життя, цей Божий дар» треба «підставить під удар» Долі.
Україна була в його мріях країною «лицарів великих, Бо-



 
 
 

гом незабутих», які «вміли панувати», Україна козацька, а
не «хліборобська Україна» мільйонів виробників, а не «де-
мократично-прогресивна» Україна, яка мала йти на блиск
чужинських гасел лжепророків космополітизму. Також не
Україна голотська, не Україна комуністична з її «уравнілов-
кою» мільйонів рабів на дні і «шайки чужих деспотів» на-
горі, з її індустріальними пірамідами нових фараонів для
їхньої слави і для каторжної праці рабів. Безглуздям му-
сила би видаватися Шевченкові сучасна «Вежа Вавилонсь-
ка» (роз’єднання націй)  – зародок планованого «світового
уряду», тиранії над націями, йому, який глузував вже з над-
національного уряду московської імперії, де «від молдова-
нина до фіна на всіх язиках все мовчало»; йому, хто закликав
боротися з Москвою, яка мала намір у майбутньому весь світ
полонити… Безглуздям мусили б видаватися йому дикі за-
баганки-плани хрущових і райсів, апостолів нового расизму
(обраних націй), йому, авторові «Великого льоху», «Субото-
ва», «Сну» чи «Гайдамаків»… Йому, хто паленів від соро-
му, що будь-який «поганець над козаком коверзував». Обу-
рюючими були б для нього бундючні заяви «космополіта»
Маркса: «ненавиджу всіх богів тому, що вони не визнають
людину за найвище божество», бо вже тоді картав він кос-
мополітичних «безумців», з їхньою засадою «немає Бога –
тільки я». Шаленством мала б йому видатися брехлива про-
повідь міжнародної толеранції, рівності та «свободи», йому,
за чийого життя предтечі тих «гуманістів» таврували «роз-



 
 
 

бійниками й ворами», юродивими (як тепер «бандитами» і
«фашистами») тих (козаків), які клали голови за справжню
свободу країни своєї від чужих паразитів.

В політиці була це своя воля, своя влада, не чужинська;
це була «сім’я вольна, нова», вільна нація; ідея, яка не до-
пускала навіть такої тіні залежності від чужої Москви, що
була на папері Переяславського договору, який навіть дея-
кі московські вчені правники (наприклад, професор Петер-
бурзького університету Сєргєєвич) інакше не розглядали, як
«персональну унію» двох різних держав, що мали спільно-
го лише особу суверена. Шевченкова своя воля виключала
навіть таку спілку, на що вказують його гострі випади про-
ти Богдана Хмельницького. Нічого спільного його ідея неза-
лежності України не мала з ідеями Драгоманова, ідеєю «со-
юзу трьох Русей», «союзу народів Сходу Європи», федерації
чи «нашої держави УРСР».

Своя воля, як своя влада, як реалізація своєї правди, ви-
магає своєї сили для їхнього захисту. Вимагає на протилеж-
ність до «прогресивних» методів поступової «еволюції» та
«порозуміння», компромісу чи капітуляції, вимагає актив-
ної боротьби. І цим правда Шевченка різко відрізняється від
ідей «демократичного» та соціалістичного українства.

Активна боротьба, сила своя – не компроміс, угода, не
плентатися у хвості чужої, ворожої сили. Він знає, що ко-
лись на ґвалтівників «наша правда», наші муки на них на-
кличуть «Божий суд»; що їх «осквернені палати усі бур’яном



 
 
 

поростуть». Молиться до «Бога сили, Бога слави», щоб зміц-
нив караючу десницю месників «за поневірення закона», які
принесуть «вогонь і кров у селища вражі». Згадує часи, коли
іншою була Україна, коли «вороги її боялись», коли «мужа-
лися її сини і славнії діла батьків знов славою своєю оновля-
ли». Зовсім подібний заповіт Лазаря Барановича: «на варва-
ри бранитися й своїми чинами обновляти древнєє своє му-
жество, за прикладом давніх черкасів, же страшні варварам
биша». Наскільки Шевченко в своїй проповіді «пірвати кай-
дани» нації, накладені варварами, дихав духом нашої давни-
ни, свідчить знову той самий Л. Баранович в «Мечі духов-
ному»: «Цих брані темних времен нічтоже так полезно, яко-
же меч… Сам Христос в Євангелії ізвістив, егда к ученикам
своїм рече: іже не імать, да продасть ризу свою і купить меч».
Але, як і Шевченко, цей автор розуміє його в подвійному
сенсі: «Сам же імій в устах своїх меч воюющую свою Церк-
ву… Сам Христос прийде з небес в мир сей з мечем, глаголя:
не приідох воврещи мир, но меч». А Галятовський («Ключ
розуміння») промовляв ще містичнішою мовою на цю ж те-
му: «Нація українська живе під небесним знаком скорпіона,
а той неласкавий і гнівний скорпіон своїм небесним впли-
вом спонукує народ український до війни» на боротьбу ду-
ховну та збройну проти варварів, укріпляючи «серце вірою,
а ум кріпостю»… Як це нагадує «небесні знаки» над деяки-
ми народами історії, перед історичними катастрофами «кін-
ця століття» (доби) якогось, або перед такими ж знаками в



 
 
 

Шевченкових «Неофітах», «Марії», «Великому льосі» перед
найвищою напругою сили диявола і перед народженням стя-
гоносців «правди й волі»…

Так він розумів «свою Правду, і Силу, і Волю». Своя прав-
да – це власний «новий і праведний закон», який він форму-
лював ще інакше: «за край наш, за церкви Божії, за люди». За
край свій – тобто проти брехливих доктрин космополітизму
й інтернаціоналізму нових вавилонських веж, за власні істо-
ричні традиції. За «церкви Божії», тобто за віру проти атеї-
стичних доктрин, проти злочинних догм месіанства різних
«обраних народів». «За люди», тобто за цілу людину (не на-
півлюдину), за свободу індивіда, створеного на подобу Бо-
жу, не за матеріалізовану, скошаровану людську отару. Мі-
стичний зміст тієї ж формули Шевченка був би таким: «за
Правду» – тобто проти брехні диявола (ворони з «Великого
льоху»), проти його темряви, якою запаморочує розум. «За
свою силу» – тобто за ту вищу «силу», яку він молив: «подай
душі убогій силу» або «свою Ти силу низпошли». Яка б да-
ла чисту кров, очистила серце від бруду та смороду «князя
світу цього». «Свою волю» – тобто волю, свободу від ошу-
канства, підкупу та насильства пекельних сил, свободу внут-
рішню та зовнішню. Що й закидає він у заклику нового ли-
царства визволяти Україну «із тьми, із смрада, із неволі».
Очистити душу ненароджених поколінь і Україну від будь-
якої погані, що їх обсіла.

Світло цієї своєї Правди запалив Шевченко словом своїм,



 
 
 

закликаючи із багатьох «званих» небагатьох «ізбраних» на
боротьбу зі «сліпими вождями сліпих» і з сучасними, і «гря-
дущими тиранами» України та світу, за якими в страшну пе-
редбачену ним годину побіжить збаламучена юрба; ті, хто
«від правди слух відвернуть, віритимуть байкам» лжепроро-
ків, які «ловитимуть їх лестивими словами». Закликаючи у
важкий час, коли змиршавіє прогресивна «еліта» Заходу, з її
політичними кафедрами, де засіли люди зі звихнутим моз-
ком, із охлялим серцем, із паралізованою волею, або зніве-
льовані агентами московської орди. Закликав до нових бор-
ців у годину, коли, як передбачав, Україну «в огні окраденую
збудять», позбавлену зрілого проводу, коли речники нової
орди кинуть в обличчя нації страшні слова, колись кинуті
Нероном християнам: non licet esse vos, не смієте існувати на
світі під нашим берлом, хіба, як наші раби!

На боротьбу з тими новітніми неронами викликав він із
могили нових велетнів, з «чистою святою кров’ю», як ті гі-
ганти, що народилися, в давньогрецькій міфології, з крові,
пролитої Богом. Викликав нову расу Прометеїв із небесним
вогнем у серці і його смолоскипом у руці, щоб прокинути в
душах своїх побратимів «іскру вогню великого», яка б спа-
лила нечистий світ; щоб карати «катів нещасної черні», щоб
звеліти «мертвим встати», щоб зайняти місця збанкрутілих
«прогресивних» провідників, які, віщуючи гарні кличі сво-
боди, не в силі були її дати Україні, «самі будучи рабами
тління».



 
 
 

Цю нову когорту, новий орден мечоносців і хрестоносців
виклика5в він із могил, із руїн старих церков і замків Украї-
ни на ту годину, коли у «великі дні, великі ночі, великі лю-
ди із руїн виходять і говорять, говорять страшно». Страш-
но, як для тих пацифікованих слухачів його діда-гайдама-
ки, які «од страху, од жалю німіли», слухаючи оповідання
про минулу славу. Їх, тих лицарів викликав він, коли в епі-
граф до «Тризни», присвяченої одній із доньок колишнього
«панства козацького», княжні Варварі Рєпніній, викликав,
за своїм улюбленим апостолом св. Іваном тих, хто «народи-
лися вдруге не із тлінного насіння, а із нетлінного, із слова
Бога живого». До тих він звертався, закликаючи їх, що вміли
виділитися в окрему силу, недоступну до принад вигідного
життя більшості, до тих, хто вміли би відділитися від новіт-
ніх барабашів і кочубеїв-ногаїв; які проголосили б війну тим
іванам, що «катам допомагають». Іноді уявляв він їх як «на-
шого завзятого Головатого», голову останнього перед ним
прояву слави козацької, якого хотів «кликнути на світ», пи-
шучи про нього, як «нашу славу, славу України», яку «мєл-
копомєстний пахарь» П. Куліш свавільно, в дусі ліричного
«благонамєрєнного» українофільства тих часів, замінив на
«нашу пісню, нашу думу»… Носився з думкою намалювати
його портрет, як стоїть він понурий біля Зимового Палацу,
проти твердині, де конав Полуботок. Уявляв собі, нарешті,
тих лицарів нової воскреслої України як нових воїнів по-
ходів хрестових. Читав «Історію хрестових походів» Мішо,



 
 
 

яка йому «подобалася більше всіх романів». Робив шкіци
про те, «як чернець Петро (Амієнський) веде першу ватагу
хрестоносців, лицарів» проти невірних, що заволоділи Гро-
бом Господнім… Ось так уявляв він собі і воскресле козац-
тво. І тут варто подати думки про це завдання нового лицар-
ства Заходу – Олекси Кареля, відомого французького вчено-
го. Писав він в одній із своїх епохальних книг: «В хаосі Се-
редньовіччя виділялися і сепарувалися малі групи (Шевчен-
кова «мала сім’я» борців за свою країну) з-під впливів зане-
падницького суспільства – ченці, шевальєрія, ремісничі кор-
порації, які мали інші від маси регули життя (Шевченкові
борці за волю, які вирізнялися своїми правилами від звичай-
них людей), регули ченців і військовиків, – інтелектуальні,
моральні і релігійні». Були це аскети, містики та воїни, які,
як писав С. Яворський, не єдналися з «братами по плоті»,
коли вони були «вороги по духу», які об’єднували в своєму
ордені тільки братів по духу. Були це ті, хто могли остаточно
опанувати себе, як св. Петро, коли йому забракло віри і він
почав тонути, ідучи по хвилях; чи коли його покинула від-
вага признатися до Христа біля багаття в ніч арешту свого
Учителя; чи коли любов до останнього змусила його «забути
про небесне», а «подумати про земне», коли хотів відверну-
ти Ісуса від Його хресного путі. Надлюдською силою переміг
він це все пізніше так, як не могли перемогти подібні три де-
фекти три душі з «Великого льоху» або лірники (відсутність
мудрості, мужності, шляхетності) – ті дефекти, до яких, щоб



 
 
 

знищити душі борців нового Гонти, планують апелювати злі
духи з «Великого льоху». Уявляв Шевченко собі нове лицар-
ство України на взірець стародавніх суворих володарів і за-
хисників України. «Все гине там, – казав Мазепа, – де воло-
дар не готовий щоднини боронити свою владу (і свою краї-
ну) як лев, як вовк». З породи левів або вовків були герої ко-
заччини, як із породи «леопардів» і «буй-турів» були творці
князівської України, як з породи «орлів» були ті, яких мав
вивести з могил Шевченко, які «розпустили б правду й во-
лю» по Україні, або з породи тих ченців Петрів Амієнських,
що вели хрестоносців. Були це в його мріях люди не «душев-
ні», а «духовні» (слова св. Павла). З породи тих, кого, за його
словами, «друзів не гріла теплота», бо «небесних, сонячних
променів прагнула душа» їхня. Були це аскети, містики та
воїни в його баченні. Люди хреста і меча, великі провідники
великої нації з її великою місією.

Такою ж великою, як великі ці омріяні Шевченком хре-
стоносці, є й їхня місія історична. Не у поваленні якогось
режиму мета цієї місії, а в чомусь набагато більшому. Ме-
та цієї місії – знищити силу, що хоче «весь світ полонити»
і «душу в пута закувати» диявольські. Бо що ця московська
сила матиме протектором диявольську потугу, про це вираз-
но вказує автор «Великого льоху». «Ворони», посланці пек-
ла, недвозначно каркають, що коли виграє бій Армагеддону
козацтво нового Гонти, то «все наше пропало», тобто все са-
танинське загине. Тоді настане останній порахунок лицарів



 
 
 

Правди зі силами зла, з «людськими шашелями», з другими
Іванами, що вийдуть в Україні «катам допомагати». Так само
виразно означено у «Великому льосі» і в «Гайдамаках», що
як протектором Москви, що схоче «весь світ полонити», бу-
де сатана, так само протектором лицарства запорізького ста-
нуть «сили Архістратига Михаїла», патрона Києва, й узагалі
західноєвропейського лицарства. Що за них стане «сторожа
з того світу», як над могилами сплячого козацтва московсь-
кий «орел чорний сторожем літає».

Нова сила, що постане в Україні проти слуг сатани, при-
несе і меч духовний, і меч військовий. Петро Амієнський і
Головатий, як це символізує Шевченко, або доброчинний у
«Гайдамаках», і Гонта, або, як в історії, благословенство св.
Андрія і меч св. Володимира. Оновити душу для боротьби
за «правду пресвятую» і містиці чорних сил протиставити
свою містику. Протиставитися чорній містиці «китайського»
православ’я Москви, містиці скасованого Ісусом Христом
старого закону, і новій містиці первосвящеників «современ-
них вогнів» нашої дегенератської доби, яка (слова Шевчен-
ка!) почнеться з «вольтеріанства» московських «старовірів»,
і закінчиться містикою нових московських неронів. Закли-
кав протиставити стару містику старого Києва чорній місти-
ці райсів, що вимагають від нас повернутися обличчям до
космополітизованого Харкова і стати провінцією московсь-
кої Євразії, а обернутися спиною до містики Києва, смер-
тельно небезпечної для азіатів і напівазіатів, які хочуть зни-



 
 
 

щити Україну як націю… Закликав протиставитися і місти-
ці Москви, яка, можливо, після занепаду комунізму знову
одягнеться в маску «справжнього православ’я», високі ієрар-
хи якого навіть за межами СРСР висувають претензії на
наш Київ, і богохульно заявляють, що в українській церкві
«немає Духа Святого» і що бути українцем – «великий гріх»
перед Богом.512

Це буде час хаосу «страшного судища», час «кінця століт-
тя», доба нових каяф, юд, пилатів і варрав, подібна до доби
князя Володимира, коли йому хотіли накинути віру, між ін-
шим, і хозари, коли він став «князем апостолом», тим «апо-
столом правди», якого виглядав і Шевченко; коли перевер-
тав ідолів і скасував звироднілу касту їхніх жерців – «же-
риволів»; коли з Києва зробив «град Божий», світоч нової
віри на Сході Європи. Доба, яку бачив Шевченко, вражаючи
подібна до тієї, бо зірвавши прекрасні маски з усіх огидних
доктрин нашої доби, виразно видно, що метою «ворон» ди-
явола є знищення християнства, на порятунок якого викли-
кає Шевченко своїх «Христових воїнів».

Що ця місія України є місією універсальною, не локаль-
ного характеру, також вказує Шевченко, бо метою московсь-
кого шаманства, що з ним має змагатися новий Гонта, буде
«весь світ полонити». Україна своїм географічним розташу-
ванням, своєю історією знову буде авангардом, передньою
сторожею в цьому, світової міри, протистоянні двох сил апо-

512 Православное Обозреніе. – Монреаль, 1959. – Ч. 28. – С. 8.



 
 
 

каліптичної доби. Сам Шевченко віщував, що тереном цьо-
го смертельного протистояння буде «вся куля земна», спов-
нена «гадами земними»; сам він кликав «ізбраних» на «по-
двиг новий і суворий», що його благословила Вища сила «на
іскуплення землі» всієї, яку схоче захопити Сатана. Нову
когорту викликав він, що повела б націю, когорту, осяяну
«світом незримим» його «Бога сили, Бога слави», опалену
всеспалюючим жаром серця, що билося для великих ідеалів,
вщерть залите «чистою, святою козацькою кров’ю»; омитих
«немерцающою славою козацькою» замість сльозами похи-
лених рабів.

Знав він, що й майбутніх гонт, як і його алкидів, проме-
теїв, апостолів, юродивих та єретиків, гордієнків «іжденуть і
рекуть всяк зол глагол», на них звергаючи наклепи, доноси,
брехню, ніж, кулю, отруту, але вчив «каратись, мучитись, але
не каятись», не «звати преподобним лютого Нерона». Знав,
що нова когорта архістратига, патрона Києва, виросте зі Сло-
ва, що «пламенем взялось і огненно заговорило». А історія
підтверджує його науку. Зі слів предтеч антихриста – Марк-
са і Леніна – народилися його лжевчителі, «мала сім’я» спо-
чатку, а потім організатори і вожді збаламученої юрби. Зі
Слова Христа виникли його учні, які стали вчителями нової
Правди, «мала сім’я», а потім організатори руху, мученики
та творці Церкви…

Нове плем’я тих, кого кликав «вернітеся!», яке він бачив,
що встануть із могил, ті «парости», які, бачив він, вироста-



 
 
 

тимуть із «старого дуба» нації, роз’їденої «шашелями». По-
коління XX століття побачило на власні очі тих нових ал-
кидів і гонт – святих, мучеників і героїв. Були це люди Крут
і Базару, Зимового походу, Української повстанської армії,
люди Карпатських гаїв і Волинських лісів, нового Запоріж-
жя – за порогом мирного або втихомиреного світу; або люди
концентраційних таборів, нові мученики Колізею московсь-
кого Нерона, люди, які несли традицію «Києва, града Бо-
жія», традицію Гонти, традиції Іларіона старого Києва, Лип-
ківського, Шептицького, Жураківського, забутого провідни-
ка з Божої ласки, який у 1917–1920 рр. по церквах Києва
закликав киян «за правду стать, за правду згинуть; віднови-
ти традиції і віру князівських і козацьких часів, стару місти-
ку міста премудрості Божої, на оборону проти нового змія
з московської півночі, який замучив його на смерть». Бачив
Шевченко це нове лицарство – духовне та військове – в об-
разі «козака безверхого», що в день судилища, коли навколо
все «зареве і загуде», впаде невідомо звідки, з гори, «розтро-
щить трон, порве порфіру» антихриста та розчавить кумира
збаламученого людства в смердючий гній.

Викликав він його і його когорту, бо почувався «волхвом»
нової України, покликаним кинути новий клич, і, мабуть,
предтечею нового Спаса, бо почав ліпити «Івана Хрестите-
ля» на текст «Глас вопіющого в пустині». Все це, що дав і
хотів він дати, вкладається власне в один гармонійний образ:
хотів дати образ ченця, що веде ватагу лицарів-хрестонос-



 
 
 

ців, блудного сина, що повертається до Отця, до своїх тра-
дицій, образ Христа розп’ятого «на древі» між двома розбій-
никами, і козака Головатого чи Безверхого, що прийде при-
нести Правду й Волю. Він був пророком, як називали йо-
го братчики, «голосом труби архангельської», світочем, що
«горів і світив». У три вирішальні доби історії Європи, на її
шляху до матеріалістичного біснування наших днів видава-
ла Україна «волхвів», які застерігали передусім свою краї-
ну перед небезпечним поворотом на дорозі, де вже блимали
блудні «современні вогні» антихриста. Так у добу Ренесан-
су з’являється в Україні постать Івана Вишенського з його
проповіддю, і паралельно діє «відновитель старокнязівсько-
го дружинництва», основоположник Січі Запорізької князь
Байда-Вишневецький… В добу, коли шаленіла Французька
революція кінця XVIII століття, з її ідолом – «богинею ро-
зуму», з’явився Г. Сковорода з його проповіддю, що «плоть
нічтоже, дух животворить», з його «бранню архістратига
Михаїла з дияволом», на тлі останнього здвигу згасаючого
Запорожжя. Нарешті, в добу, коли почала сходити зірка чор-
ного мага марксизму, поширення «вольтеріанства» в царсь-
кій імперії і в Україні, з’явився зі своєю проповіддю Правди
«розп’ятого» Шевченко, з закликом повернути традиції Свя-
тої Софії і лицарства запорізького, з його апофеозом остан-
нього зриву козацької зброї – Гонти на Правобережжі і Го-
ловатого на Лівобережжі.

Коли, поринувши в нашу блискучу давнину, вийшов він



 
 
 

на арену сучасності, блідим видався йому наш білий світ, а
люди в ньому – ходячими мерцями. Від смолоскипів велич-
ного та славетного минулого потьмарилося бліде світло його
сучасності, як жовте полум’я свічки при світлі магнезії. І то-
ді протиставив він марі сучасної дійсності власну, теперіш-
ньому – минуле, щоденному – уроєне, тому що було те, чого
вже немає, але яке точно воскресне як нова дійсність. І від
подуву цієї нової дійсності, що йшла від його фантазії, що
її невірні Хоми не бачили, бо не могли торкнутися рукою,
від її подиху спалахнула наша тодішня вимріяна українська
жовтоблакитщина новим, незнаним вогнем.

Цим вогнем – розпеченим залізом свого слова, прийшов
він гоїти рани анемічної сучасності. Виворожив чесноти та
героїку тих, хто «вміли панувати». З джерела нашої підсві-
домості, зі забутого мороку вчорашнього видобув він на тлі
нашої історії невідомий пафос, невідомий життєвий екстаз,
що руйнував і будував світи. Цей його екстаз став потуж-
ною зброєю не лише проти тиранів чужого світу, але й про-
ти рідної мертвеччини його доби. Бундючному чужому про-
тиставив величне та потужне своє. Вказав охлялим земля-
кам шлях великих націй. Як метеор, перелетів він над нашою
блакитною Елладою, не залишаючи наступника, бо генії не
мають їх. Бо був фанатиком в добу безвір’я, патетиком – в
добу буйного інтелектуалізму, аскетом – у добу матеріаліз-
му. Пригадав забуту правду, що не розніжений ліричний гу-
манізм є мірилом наших чеснот, а сила духу, вища за дочасне



 
 
 

щастя і «благоденствіє». Що не безсилим квилінням, а лише
«вогнем кривавим, пламенним мечем нарізана на людських
душах» має бути наша Правда. Хотів, щоб вогонь його слова
змінився на справжній вогонь, в якому спопеліла б не лише
«срамотня дійсність», а й наша розщеплена душа, наше «зг-
ниле серце», яке не відважується піднятися на зло. Вірив у
диво спасіння нації, оголосив оспалим землякам: «не лякай-
теся дива!» Бо знав, що там лише, в тій країні стаються дива,
де є віра. Вчив, що ходити на верховинах по краю провалля
навіть із небезпекою звалитися вниз, більше щастя, ніж «у
тьмі, у смраді, у неволі» сидіти на дні хоч би й з цілою голо-
вою. Що боротьба краща за цвинтарну тишу миру. Що кра-
ща і доцільніша віра від сумніву. Що немає минулого, яке б
не стало майбутнім для тих, хто хочуть його воскресити. Що
єдиною вартісною річчю на світі є творча думка, посилена
вірою (фантазія, як він її називав), що формує життя. Що
немає ні неможливого, ні можливого, а лише бажане, в яке
віриться гарячою, безсумнівною вірою.

Був голосом «вопіющого в пустині», був пророком, світо-
чем, що світив і горів, голосом «труби архангельської», що
будила мертвих із могил, як свідчили про нього братчики.
Закликав нас «схаменутися» (покаятися), повернутися, як
блудний син, до батьківських традицій. Вбачав забуте ми-
нуле, і приховане майбутнє. Пророкував майбутнє вставан-
ня з мертвих нації, проклинав нерозкаяних, пророкуючи їм
неминучу загибель. Прорвав заклеп у наших душах, де була



 
 
 

захована іскра божественного вогню, прокладав і розчищав
зарослу стежку в славне минуле, пускав свіже повітря в заду-
ху сучасності срамотної, пробуджував сплячих, розпанаху-
вав гниле серце вогнем свого слова, тим «світом незримим»
згори, просвіщав розум, розпалював серця, гартував волю,
проганяв «униніє і страх», приносив душі убогій силу, для
перенесення страждань і для нової боротьби зі злом. Прога-
няв диявола словом, що проникало в кров, у кості, прогри-
мів голосом труби архангельської, кропив наше «я» цілю-
щою водою духа, закликав до нового «народження в дусі», до
духовного переродження, закликав порвати кайдани неволі,
підняти меч на майбутнього антихриста, пролити кров воро-
жу, прорубати Україні шлях «із тьми, із смрада, із неволі»,
подерти порфіру та потоптати ворожого кумира. Був Про-
метеєм, що приніс у душі «ізбраних» вогонь із неба, правду
прадідів славетних і правду розп’ятого, запалив у нас іскру
вогню великого, який спалить намул неволі в серці. Приніс
його в своїх незримих скрижалях незримим писаним пером,
не на камені, а на скрижалях серця.

Щоб мертві встали з могил, щоб те слово пламенем взя-
лося, кадило істини, щоб в Україні криком пронеслось! Щоб
люд окрадений спасло нове лицарство, нової України!



 
 
 

 
Шевченко і прогресисти

 
…Але вони нічого з того не схопили,
Його слова були для них закриті,
не розуміли сказаного.

(Єв. Луки XVIII)

Околиця, в якій народився Шевченко, вся дихала спогада-
ми останнього тоді зриву козаччини… Дід його сам був учас-
ником того зриву… Культура, якою зі самого дитинства і по-
тім був він просяклий, була культурою не села, а того «пан-
ства козацького», яке формувало Україну як націю: «Четі-
Мінеї», Сковорода, «Історія русів», Євангеліє… Ввесь дух
того «панства козацького» або «лицарства», як він його на-
зивав, його зневага до особистого, його героїка на службі ви-
сокого ідеалу, його зневага до всього московського, войовни-
чий дух, його глибока містика, – все це було тим, чим диха-
ла творчість Шевченка і що було далеке і чуже тій українсь-
кій інтелігенції, яка від другої третини XIX століття стала
на чолі так званого національного відродження України. Тієї
інтелігенції, яка перейнялася або перечулилася «народниц-
твом» та ідеалізацією села, або вже занесеними через Моск-
ву «современними вогнями» інтернаціонального соціалізму
й економічного матеріалізму…

Це все спричинилося до того, що після першого приго-
ломшливого враження, яке справила муза Шевченка на су-



 
 
 

часників серед тієї інтелігенції, не один із неї від його ідей
відвернувся, а ставлення до нього пізніших українських «на-
родників» і «прогресистів», які хотіли Україну «повести за
століттям» безбожництва й інтернаціоналізму, зовсім далеке
було від зрозуміння духовної суті Шевченкового генія. Одні
з них засудили його як революціонера, одержимого релігій-
ними й історичними забобонами, відсталого від свого століт-
тя, інші зробили з нього національного святого, навіть про-
рока, але не вникали в глибоку суть його слова, ставлячи на
другий чи третій план його захоплення «козацькою романти-
кою» чи «біблійством»; у пророкові натомість бачили лише
герольда соціальної емансипації, ідилії та поширювача куль-
ту «рідної мови».

М. Драгоманов не зносив Шевченка передусім за те, що
він «товк у дяка» Святе Письмо і ним перейнявся, замість за
московськими та німецькими соціалістами виробляти собі
«систематичний погляд на життя». Тому його «Кобзар» була
«слабенькою» книжкою, що «не могла мати сили». Козаки
були для Драгоманова «розбійниками», не терпів він Шев-
ченка за його «сепаратизм», що «все зло в Україні виходить
від чужих, від москаля», що не хоче «братерської спілки» зі
займанцем. Великий гріх поета був той, що йому бракувало
«нових соціально-демократичних думок». Все це було «ву-
зькоглядством» Шевченка без жодних «провідних думок», і
взагалі, що варті були «думки людини, якою володіли майже
зовсім тільки пророки та спомини гайдамацтва», порівняно



 
 
 

з «думками соціалізму XIX століття»? Шевченко прийшов
воскресити приспаний дух нації? Але ж як це можна було
зробити, коли «наука ще не вміє показати, що таке дух якої-
небудь породи людської».

Як свідчить професор Овсянико-Куликовський, казав
Драгоманов, що «містика здавалась йому витвором ненор-
мальности і темноти думки»… Неуцтвом видавалися вчено-
му професорові нагадування Шевченка про суд Божий і мі-
стичне значення, яке він надавав Слову, яке так нагадува-
ло слово св. Івана. Завжди це були «перестарілі» погляди…
Обурювало його, що Шевченко не так переймався незавид-
ним матеріальним станом народу, як відсутністю свободи;
що з його творчості визирав більше «православно-козаць-
кий патріот, ніж син кріпаків». Мовляв, нема чого малюва-
ти картини Апокаліпсису «в наші часи злагоди обичаїв і гу-
манности». Не гайдамаччиною, мовляв, досягнемо щастя, а
«безупинним поступом громадським» і «мимовільним зрос-
том громадського життя», тобто якимось історичним проце-
сом, без участі нашої волі. Останній присуд неінтелігентного
маніяка: «Кобзар» Шевченка зараз «мало навіщо й годить-
ся».513

513 Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціялізм; Мухін М. – статті про
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Драгоманов поширював свої морально-демобілізуючі тео-
рії після смерті Шевченка, але коли читаємо гострий глум
автора «Кобзаря» з туподумних земляків, які таврували ко-
заків «розбійниками та ворами»; які вище за Бога ставили
своє плотське «я» і свій плотський розум; які хотіли Украї-
ну «повести за століттям» безвірництва і культу матерії, то
виглядає, що глум Шевченка був спрямований і проти та-
ких, як Драгоманов. Це, мабуть, тому, що ще до Драгома-
нова існували в Україні «драгоманівці», в основному – із
«різночинців», із інтелігенції різних станів. Одним із пер-
ших і злісних був П. Куліш. Він також відвернувся від ідей
«Кобзаря» до московсько-державницької концепції, тавру-
вав козацтво, як банду «розбишак», які лиш сіяли розбій
і безлад і заважали Петрові та Катерині нести московську
«культуру» в Україну. Шевченкова муза в Куліша була «пів-
п’яна Муза», а в творах «Кобзаря» – було багато «сміття».
Не Шевченковим шляхом «хижацтва» радив іти землякам

Княжинський А. Дух нації; Шлемкевич М. – цитовані твори, статті про Шевчен-
ка в ЛН Вістнику й у львівському «Вістнику» за 1922–1939, С. Смаль-Стоцько-
го, О. Гузаревої, Арака, Д. Донцова й ін. авторів; Шлемкевич М. Верхи життя і
творчості. – Нью-Йорк, 1958; Донцов Д. Якою має бути література. – Торонто,
1949; Від містики до політики, Заповіт Шевченка. – Лондон; Торонто, 1950; По-
громник плебейства // Гомін України. – 11.03.61, Чи Шевченко був селянським
поетом // Гомін України. – 1949. – Різдв. число; Шевченко про Бога та націю //
Українець. – 8.03.1959; Про нових левітів // Наша мета. – 3.06.1950; Бог і ближ-
ній у Шевченка // Слово. – Торонто. – 1951, березень; Євангеліє і суспільний
лад // Українець. – 2.02.1949; Шевченко і фарисеї // Гомін України. – 7.03.1959;
Козацька жінка у Шевченка (Правда прадідів великих).



 
 
 

П. Куліш, а стежечкою «культурної аполітичної праці», «не
брязкотіти шаблюками», не вважати себе новими неофіта-
ми», бо «політика – не наше діло». В усьому цьому вигляда-
ла в Куліша, за його словами, «душа мєлкопомєстного паха-
ря», дрібного хлібороба, далекого нащадка колишніх «ски-
тів-орачів», або «татарських людей», які робили свою дріб-
ну справу, горнучись під крила, чи батіг будь-якого завой-
овника. Куліш, повторюючи з такою ж злістю заздрісника,
думки Драгоманова про Шевченка, міг би підписатися під
словами незабутнього професора, що козакофільство автора
«Кобзаря» – «річ остаточно пережита всіма освіченими ма-
лоросами», бо «наша малоросійська Україна остаточно зв’я-
зана з Великоросією»… Думки ніби відписані з творів яко-
гось «чорносотенця» царських часів або з промови чергово-
го червоного московського диктатора… Врешті, в поданих
словах, з їхньої точки зору, була рація для «малоросів» ідеї
Шевченка, мабуть, були «річ пережита»…

Так, як соціаліст-анархіст М. Драгоманов, ідеолог нашого
народництва та галицького радикалізму, і як «мєлкопомєст-
ний пахарь» П. Куліш, так само заперечували Шевченка і
провідники українських соціал-демократів, К. Арабажин та
інші, в їхньому часописі «Вільна Україна» (1906). В очах К.
Арабажина був Шевченко «зовсім неосвічений, не читав на-
віть К. Маркса, Сен-Сімона і Фур’є», отже, не було «ніякої
користи з його творів для народу». Бо ж народові треба бу-
ло визволитися з «економічної підлеглости», потрібно було



 
 
 

«хліба». А хіба про це казав Шевченко? «Було б великою
шкодою, коли б ми замінили ясні, широкі ідеали нашого ча-
су («современні вогні» цього «століття» Маркса і його мос-
ковських учнів. – Д. Д.) неясними поетичними думками та
мріями Тараса, світогляд якого був дуже плутаний, повний
застарілої романтики з її «історичними пережитками».

Те саме в проповіді Шевченка, що виводило з рівноваги
Куліша, Драгоманова й Арабажина, виводило з рівноваги й
українського комуніста А. Річицького. На його думку Шев-
ченко – «мужицький поет», бо він «основні елементи сво-
го світогляду виніс із селянства». Водночас він докоряє, як
Драгоманов і Куліш, поетові за «тупу замкнутість його на-
ціоналізму». Шевченкове «відгородження від Москви» на-
зиває автор «відгородженням від світу», злиться за пропо-
відь «своєї мудрості», що в очах яничара-малороса є «на-
ціональною обмеженістю і виключністю». Шевченкова релі-
гійність в очах більшовицького тугодума є «складовою ча-
стиною селянського світогляду». Подібно, як Драгоманов,
яриться й комуніст Річицький, що «Шевченкова поезія за-
повнена Богом». Зі задоволенням подає Річицький, як Ко-
стомаров називав «мрії про місцеву (лише. – Д. Д.) політич-
ну незалежність України донкіхотством, та як А. Чужбинсь-
кий, славив «русскоє оружіє» у віршах, які Шевченко нази-
вав «огидними і підлими». Взагалі Річицький малює Шев-
ченка ідеологом реакційного селянства, відсталого від су-
часного століття індустріального прогресу та московського



 
 
 

комунізму.
Подібно у Багряного, Шевченко – це «забута постать», йо-

го доба минає разом зі «задрипаними хуторами»; нова до-
ба, що прийшла, «зрушить зі злиднів» бідного українсько-
го хлібороба. Поет помер в добу індустріалізації, електри-
ки, машини, урбанізації». «Симфонія» матеріального і ма-
теріалістичного «прогресу» заглушить слово пророка, а на
місці його пам’ятника воздвигнуть елеватор. Шевченко вже
своє «відспівав», а виворожений ним із давнини вік козацтва
– «пропав». Не сурма козацька має об’єднати Україну, а «мо-
тор» більшовицький, який і поведе її «в новий день»… Це –
варіант Річицького-Арабажина-Драгоманова.

Інші соціалісти, не лише критики, а й історики та по-
ети, тюпали за Драгомановим у своїй оцінці Шевченка.
О. Назарук (радикал, совєтофіл, потім гетьманець і редак-
тор львівської «Нової зорі») знеславлював музу Шевченка,
як музу «неморальну». Закидав йому кардинальні блуди в
світогляді національному. Він писав: «Катерина (тобто Мос-
ковщина – Д. Д.) зробила велику прислугу українській на-
ції, зруйнувавши ґрунтовно гніздо розбійницьке на Запо-
рожжю (яке видало князя Д. Вишневецького-Байду, Богда-
на Хмельницького і захисників Європи. – Д. Д.). Шевчен-
ко рішуче помилявся, думаючи, що вона (тобто Московщи-
на. – Д. Д.) «доконала вдову-сиротину»… Іншими словами,
на думку просвіченого «современними вогнями» матеріалі-
стичного «прогресу» редактора, скасувавши Гетьманщину,



 
 
 

зруйнувавши Січ і запровадивши кріпацтво в Україні, Мос-
ковщина «зробила велику прислугу українській нації»…

Подібно М. Рильський, який ганьбив, як міг, Шевченків
символ і пам’ятку козацької героїки у наших степах – мо-
гили. Рильський писав: «Не від козацької могили рятунку
ждати; тлінь і прах могили ті!» були для поета, що розби-
вав лоба перед капищем Леніна… Його випередив, задов-
го до нього, вождь українських есерів М. Шаповал, яко-
му будівничі гетьманської історичної держави були «хами і
розбійники», а «пам’ятки їх культури треба кинути в піч».
М. Грушевський стверджував, що в Шевченка «крізь блиск
гетьманських клейнодів, війн і свар» видно, що «в дійсності
герой української історії є сірий народ»… Помилявся, мов-
ляв, Шевченко, той Шевченко, який прийшов із проповіддю
героїки та культу героїв, які всюди в нього є натхненними
Божою силою обранцями, які ведуть той «сірий народ», роб-
лячи зі сірої маси націю…

Для ідеологів нашого плебейства – комуністів, со-
ціалістів, радикалів, народників – характерне, що згадані
критики та негатори Шевченка з цього табору, М. Драгома-
нов, П. Куліш, М. Грушевський, Шаповал, М. Рильський,
О. Назарук – кожен із них, ненавидячи Шевченкове «хи-
жацтво» і його «вузькоглядний» національний патріотизм,
закінчував кадінням справжньому хижацтву Москви, чи в
його царській, «демократичній», чи більшовицькій формі.
Не дивно, що й о. Костельник, ще до того, як він «возз’єд-



 
 
 

нався» з сталінсько-кагановичівським «православ’ям» мос-
ковським, схилявся до москвофільства і також у суті речі був
негатором Шевченка. Пафосу пророка цей критик не здат-
ний був второпати. Він вбачав у Шевченка лише «почуття»,
а не «розумування», «розум у нього ніколи не обняв серця».
Він не бачив у вогні натхненного згори відчуття блиску ве-
ликої думки пророка, не бачив, як це все єдналося, як єдна-
ються в єдине жар розпеченого вугілля з його сліпучим сяй-
вом. Цьому критику не зрозуміло, чи був Шевченко «віру-
ючим чи недовірком»… Не тямив, чи Шевченко був «чоло-
віком жорстоким, який хотів би розстроїти будь-який устрій
суспільного життя, чи благородним, що бажав для всіх спо-
кою»… Пафос і гнів, із яким Шевченко прагнув знищити
світ зла, вважає критик «жорстокістю», а «благородним» на-
зиває того, хто бажає всім «спокою» – тобто і борцям за
правду, і слугам диявола… Не знав, чи був поет «ніжний» чи
«цинік», не тямлячи, що протиставленням ніжності не є ци-
нізм, а суворість і опанування людських слабостей… Вболі-
ває також о. Костельник, що «на жаль, розум Шевченка не
мав нагоди розвинутися так високо, щоб держати в рівнова-
зі його велике серце». Іншими словами, рефрен всіх політи-
ків «холодного розуму», – шкодує критик, чому палаюче па-
фосом любові до правди серце поета не погасив холодною
водою, не загнуздав він «розумом» калькулятора, що боїть-
ся руйнувати будь-який лад, хоч би й «лад» диявола і «ба-
жає всім спокою», а насамперед собі самому… Шкода, що



 
 
 

критик, аж до жахливого кінця свого життя, не зрозумів, що
іноді хто гасить своє палаюче серце, того «розум» веде до
зради…

Г. Костельник між критиками Шевченка стоїть на тій ме-
жі, яка розділяє його затятих негаторів від його часом щи-
рих, але бездумних прихильників і навіть возвеличників. Бо
є серед тих останніх такі, хто славлять його за другорядне,
або нафантазоване в ньому, а часто зовсім не розуміючи осо-
би його генія і самої суті його проповіді. Причина? Причи-
на, що був він «не від світу цього», що кинув виклик конаю-
чому вікові матеріалізму, не даючи себе «повести за століт-
тям» тим, ні осліпити його блудними «современними вогня-
ми» диявола, якого багато хто з народолюбців останніх ста
літ визнавали «янголом світу».

Одним із чільних представників народницьких демо-
кратів у літературі початку XX століття був С. Єфремов. Йо-
го підхід до Шевченка – наскрізь матеріалістичний. Для Єф-
ремова був Шевченко знову «геніальним мужиком». Основа
творчості поета – проповідь духовної революції, народжен-
ня нової людини – не існує для критика. «Причина терпінь
України, – писав він, – не в «злих людях», а в невідповід-
нім політичному устрою». «Підстави лиха» – не духовного
характеру, а «конкретного» – в «умовах життя громадсько-
го». Їх треба лиш змінити – і лихо щезне. «Сім’я нова воль-
на» – це не громада людей нового духу, людей оновлених,
а визволених від «матеріальних злиднів»… Проповідь нової



 
 
 

людини («будьте люди»!) – це просто проповідь громадсько-
го устрою «без соціальних різниць»… Не моральне пережи-
вання принесе порятунок, а царство «розуму» людського…
Шевченкове «не древле слово», а «нове слово», яке оздоро-
вить гниючий світ, розумів Єфремов, як «рідне слово» (рід-
на мова!), яке б «стало на сторожі інтересів (матеріальних)
рідного народу». Містичну віру Шевченка в цілющу силу
Слова розуміє критик, як «віру в живу силу рідного слова».
Шевченко у нього – «мужик», хоч і «геніальний», а в «основі
всіх своїх поезій Шевченка» лежали не заклики схаменути-
ся, переродитися духовно, вицідити всю моральну гниль зі
свого серця та наповнити його «козацькою кров’ю чистою,
святою», а просто «мужичий інтерес». Ось що лежало в ос-
нові його поезій, на думку критика. Правду уявляв ніби-
то собі Шевченко «не грізною карателькою з мечем у руці,
а лагідною істотою з гілкою всепрощення» – так дефігуру-
вав ідеї грізного пророка народолюбний критик, вкладаю-
чи йому тут і далі ідеї анемічного українофільства своєї до-
би. Заповідь повстання козацтва як реальної сили майбут-
нього – цього критик не догледів у «Кобзарі». Ні, козако-
фільські вірші – це були просто «кольорові малюнки історії»;
не дороговказ, а «сум і жаль за минулим» та й усе! Суво-
рий осуд недолюдків, пошуки-виглядання справжньої люди-
ни – це були просто «запальні ереміяди», а згодом Шевчен-
ко від них перейшов на «реалістичний світогляд»; «пориває
з облудними фантомами колишнього» і суть упадку Украї-



 
 
 

ни бачить нібито вже в основному у неправильному соціаль-
ному та політичному устрої. Але це на другому плані, між
іншим. Протестував Шевченко не проти панування Моск-
ви, а тільки проти «царського деспотизму»… «Бога, якого
присутністю, – писав Річицький, – була заповнена вся твор-
чість Шевченка», і що так обурювало Драгоманова, не до-
гледів Єфремов у Кобзаря. Суть останнього – поринання в
загадку стосунків між світом зримим і незримим, роль у на-
шому світі Божого Провидіння, віри як могутнього чинни-
ка людського життя й історії, – про це не знайдете нічого у
цього критика. І не дивно – в очах покоління «народників»
все це були «забобони», «фантоми», які чомусь знайшлися
в світогляді великої людини, але на ці «дивацтва» не треба
було звертати уваги… І вони називали Шевченка пророком!
Думаючи, що пророк – це той, хто проповідує знищення то-
го чи іншого режиму і культ рідної мови в рідній школі…
Ні Бога, ні містики, ні караючого меча, ні заповіді боротьби,
ні культу лицарства козацького – цього всього народник не
хотів бачити, а коли бачив, вважав неістотним, якимось виб-
риком поета-фантаста. Пишучи про дикунський випад про-
ти Шевченка ідола «поступової» Московщини, В. Бєлінсь-
кого, зауважує Єфремов, що тут був початок «суперечки між
українцями і поступовими росіянами»… Був! Лише така ж
«суперечка», такий же ж антагонізм психологічний зарисо-
вувався вже між Шевченком і «поступовими» його земля-
ками, жерцями «современних вогнів» диявола. Найяскраві-



 
 
 

шим доказом того, як ці жерці зовсім не розуміли Шевчен-
ка, є те, що на думку Єфремова, тим «апостолом правди і
науки», якого виглядав з тугою Тарас, був… М. Драгоманов,
його туподумний і злісний винищувач!

Критик з тієї ж школи, але зі ще більшим нахилом до «лі-
визни», Д. Чижевський. Рідко зупиняючись на тому, що ка-
жуть, а більше на тому, як кажуть поети, цей критик заки-
дав Шевченкові «неясність образу «воскресіння» України,
мабуть, тому, що вважає його «сином села» в дусі «народо-
любної» інтелігенції; його прагнення були «ніяк не до сучас-
ності», але й «ніяк не до минулого», а «лише до майбутньо-
го». Що Шевченко майбутнє уявляв як воскресіння мину-
лого, критик, як демократ, не добачив. Врешті, Шевченко
«як поет, і не міг сказати цілком ясно те, що мусять сказа-
ти політики», хоч насправді в його поезіях ясніше вказані
політичні дороговкази нації, ніж у писаннях багатьох наро-
долюбних політиків…

Спробу погодити культ лицарства та героїки в Шевчен-
ка зі староукраїнофільськими теоріями «селянства» і «демо-
кратизму» робив ще один критик, Княжинський. Він бачив
у Шевченка «м’яку вдачу і вроджену ніжність», що запере-
чують усі, хто знав Шевченка; він вважав, що всі українці,
незалежно від класової приналежності, є «нащадками гор-
дого козацького народу»… Але тих нащадків (як і предків)
Шевченко поділяв на лицарів і плебеїв. Неправильне також є
твердження автора, що у всього українського народу є врод-



 
 
 

жений «справжній демократизм». Бо весь час свого існуван-
ня аж до упадку політичної незалежності, і устрій, і психо-
логія України далекі були від «справжнього демократизму».
Також, щоб спиляти «гострі канти» Шевченка, що так рази-
ли і разять кожного «демократа», виставив критик тезу про
українців як «масу одноверствово сформованого народу», в
якому «нема провалля між верхами і низами». Теорія ця –
бездоказова і під неї не можна підвести ані української, ані
якої іншої нації, а потрібна вона критикові мабуть, щоб бо-
ронити тезу про «селянськість» Шевченка, тезу, таку милу
українофілам другої половини XIX століття. Твердить кри-
тик, що «хоч і віщує» про різні справи поет, але «знайти
на них інтуїтивні одкровення словним засобом» не завжди
вдається поетові, «не знайшов їх і Шевченко до кінця свого
життя»… На нашу думку знайшов і ще як!

Принижує Шевченка й прапороносець сучасного плебей-
ства і «малої людини», філістера колишній ідеолог «твор-
чого» націоналізму Іванейко-Шлемкевич. Шевченко як про-
рок, як віщун воскреслого лицарства Дніпрового, як боре-
ць за правду Євангелія, не існує для Іванейка. «Гайдамаки»?
Там «забагато публіцистики». Твір слабкий і «формально, і
стилістично», а головне – «змістово». Зміст, ідея «Гайдама-
ків» – ось що разить душу возвеличувача «пересічі» і «малої
людини». Точнісінько так, як разив плебейську душу Дра-
гоманова. «Сон»? Але і в ньому «політична публіцистика».
Цей вираз ми знаємо: у демократичних критиків поезія, яка



 
 
 

виходить за суто особисту, і то архісентиментальну, анеміч-
но-тужливу лірику, а палає вогнем вищих ідеалів,  – зараз
охрещається швейками іменем «публіцистики»… Виразник
душі нашої «пересічі», «малої людини» обурений, що деякі
автори свої твори про Шевченка «насичують цитатами з ко-
зацько-гайдамацьких, програмових творів» Кобзаря. Це все
так осоружно і нудно «малій людині»! Їм протиставляє во-
на такі «шедеври», як «Наймичка»… Бо для філістера суть
життя – це не те, за що вмирали Гонта, неофіти. Ні, суть жит-
тя для них – це «життя роду в нас», плодіння і розмноження.
«Найглибша сфера» людини для філістера – не поривання
вгору, не боротьба за вищі ідеали, а навпаки, все приземлене:
«жага зростання і розмноження – анімальна сфера». Так він і
каже: найглибша в людині – не її духовна, а «анімальна сфе-
ра». Не божественна іскра, закладена в людині, а те плотсь-
ке, що поєднує людину з животиною, не з Творцем, а з тва-
ринами. Хто, як Шевченко (та й поети, які пішли його сліда-
ми) поривав людину вгору, від тілесно-душевної царини, до
цього у критика ледве прихована відраза. Коли писав Шев-
ченко про нашого Вашингтона чи нового Гонту, то це, мов-
ляв, тільки «мрії». А коли в поета з’являється «візія вільного
суспільства» («сім’я вольна, нова»), то це – не велика віль-
на нація, а суспільство на плебейський смак. Бо вважає кри-
тик, що нове вільне суспільство, про яке думав Шевченко, це
ніщо інше, як анархістська вільна спілка ненависника Шев-
ченка – ідеолога нашого малоросіянства М. Драгоманова! Це



 
 
 

– «що пізніше знайде вияв у драгоманівській громаді», тоб-
то в анархізмі, в соціалістичній отарі… Сліпить їм очі Коб-
зар, мусять його вимазати драгоманівсько-москвофільською
«гряззю», деградувати до рівня Драгоманова і свого власно-
го, мусять із козака зробити свинопаса. Нездатний глянути
вгору, поза свою улюблену приватність «малої людини», Іва-
нейко навіть у поемі, присвяченій культові Божої Матері, ба-
чить лише «тему родини, матері і дитини». Тільки! Ідеї прав-
ди, щоб перетворити весь світ, і що дзвенять у «Неофітах»,
згадано, але основною темою й тут все ж таки є «тема роди-
ни, матері та дитини», ближча швейкам. Правда в «Марії» є
езотерикою, але «не є завданням» критика займатися езоте-
рикою. Справді йому така чужа будь-яка езотерика та місти-
ка, що дід Трохим у «Наймичці» – це в нього «далекий попе-
редник» Йосипа, чоловіка Марії, «опікуна Марії й її Сина».
І тут думка зосереджується на приватності і на земному. Сам
критик зізнається, що його замилування до особистого, ос-
нова життя, – це «мати, доні і пісня» в «Садку вишневому»,
де «батька немає». Це рефлекс душі того «мєлкопомєстного
пахаря» П. Куліша, відраза до мужньої постановки справи в
житті, яке розуміють, як рай, ідилію, сидіти нишком, як із
них глузував Шевченко. Критик сам зізнається, що його ін-
терпретація Шевченка – це голос «субстратної верстви» на-
ції, смердів, голос «примітивної демократичности» (окрес-
лення В. Щербаківського), суспільства «матері і сина і добра
людей», одним словом, тих «миру і тишини» ідилічної ма-



 
 
 

лоросійщини, або гоголівського Миргорода, того «Плюшкі-
на, – писав Гоголь, – у якого на перший погляд не розбереш,
чи перед вами мужчина чи баба»… «Неофіти»? В них, що-
правда, «над життям діють вищі сили, добро і зло, і в цій бо-
ротьбі добро родини поступається ідеї правди», але… «як і
в давніх поемах цього циклу, першою цінністю, мірою всіх
інших цінностей, була родина», так і в «Неофітах» «вона
далі є основою життя»… Накидаючи Шевченкові свої сма-
ки й ідеї, критик переконує нас, що «від початку живе і діє
в душі Шевченка протоісторичний ідеал хліборобського гі-
перборея, втілений у візуалізації раю без врага і супостата,
раю спільноти родин серед садків вишневих» – одним сло-
вом, того кулішівського «мєлкопомєстного пахаря», чи вин-
ниченківського Інарака в соціалістичному «раю», або драго-
манівського «русина, що просить немного», де орати і де спа-
ти, а про решту думати залишає якомусь завойовникові…
Тому різкою дисгармонією вривається в цю примітивну кон-
цепцію Шевченка – Шевченко справжній. Як це не прикро
критикові, але «в Шевченкові діє і щось інше, може з іншого
расового наверствування (вочевидь, хто не є в душі сенти-
ментальний ідеаліст, той, мабуть, не українець. – Д. Д.), те
щось однобоко і покалічено бачене нашою публіцистикою».
А до «публіцистики» критик зачисляє, вочевидь, і ті твори
Шевченка, які в основному присвячені культові не «плебея
гречкосія», як хотілося б Іванейкові, а «лицарських синів».
«І те друге, – читаємо в критиці, – вистрелює сценами боїв



 
 
 

і помсти» – тобто просто боротьби. «Це з одного боку Бог
християнської любові і прощення, а з другого боку грізний
Єгова, Бог гніву і помсти»… Це суперечність, що «нею роз-
дерта душа Шевченка», й автор бідкається, що «знайти інте-
грацію тих суперечних мотивів» не дало Шевченкові «підір-
ване здоров’я». Крім цього, на думку ідилічного критика,
цей відрив від ідилії, від «мирного хліборобського життя» і в
житті нації, і Шевченка від хутора до Січі Запорізької пояс-
нює він, так страшно наївно, «межовим положенням Украї-
ни», по сусідству з ордами. Насправді «Бог гніву» це у Шев-
ченка не Єгова. Єгову він не визнає, бо він у нього «сер-
дитий юдейський Зевс», а той Бог, який являвся св. Івано-
ві, заповідаючи «день гніву Божого». А той осоружний кри-
тикові дух лицарства України народився не з виняткового
«межового положення України» з різними ордами, бо з ти-
ми ордами билася іспанська та французька шевальєрія, вся
західна шевальєрія билася зі сарацинами в хрестових похо-
дах, з турками під Віднем билося українське лицарство, ра-
зом із німецьким і польським. Отже, ні до чого тут ніби ви-
няткове «межове положення» України. Тут просто приховав
нехіть «субстратного» автора до будь-якої героїки, до всьо-
го стану, підвладного не ідилічній релаксації, а суворій дис-
ципліні, стану з вищими ідеалами життя, не ідилічними з
їхньою основою – шлунком і сексом. Тому там, де ця дис-
ципліна виявляється навіть у «мирних хліборобів» (в «Ка-
терині»), Шлемкевич протестує проти неї, проти «закам’яні-



 
 
 

лого закону», який «не вміє розуміти емоційних ухилів» (не
розуміє їх і Тарас Бульба у ставленні до сина Андрія. – Д.
Д.). Тут критик усією симпатією перебуває на боці емоцій
«бунтарів» проти «твердого невблаганного закону». У ньо-
го «співчуття для бунтарів» філістерів переходять навіть до
поблажливості до національних яничарів.

Крім деяких критиків, які підкреслювали у Шевченка мо-
менти козаччини та релігійності (Р. Смаль-Стоцький та ін-
ші працівники львівського «Вістника», як Арак, О. Гузарева
тощо, крім Ю. Русова, частково Л. Білецького, О. Конисько-
го, Щурата), інші тут згадані не бачили в Шевченкові того,
ким він насправді був. Одні бачили в ньому ідеолога голотсь-
кої, босяцької, комуністичної України, другі – хліборобсь-
кої, але ніхто не хотів бачити в ньому барда України коза-
цької, яким він – за духом, за вихованням, за походженням
і за переконанням був. В очах тих критиків «народників»
носіями його правди були не герої, не лицарі святі, а «на-
род», або «сірий народ», швидше народ, як якась неоформ-
лена маса, кисіль, людська отара, безкласове («одноверство-
ве») суспільство, в кожному разі не ті «воїни Христові», не
«лицарство славне», співцем якого був поет.

Відкидаючи Шевченкових героїв як головний чинник
воздвиження України, вони відкидали й ту їхню силу, якою
прагнули Україну воздвигнути – збройну боротьбу та молит-
ву (див. «Гайдамаки», «Чернець» тощо). Критики з народни-
цької інтелігенції думали «здобувати волю» мирним шляхом



 
 
 

– «просвітою, наукою», методом братерського порозуміння
з чужими тиранами, і ті свої думки приписували авторові
«Великого льоху»… Чужі були їм трагічні та захоплюючі ви-
дива Шевченка про прийдешній Армагеддон, про останнє
«судилище», про призивний клич «Заповіту», про караючий
меч і про революцію духа, до якої закликав той «біблієць».
Правда, за яку в їхніх очах закликав боротися Шевченко,
це не була та, до якої він справді закликав на страшне зма-
гання. У них це була правда інтернаціональна якась – в тео-
рії, на ділі в інтерпретації москаля, «мудрість не своя». На-
віть ту сім’ю «вольну нову», яка ввижалася йому після то-
го, як Дніпро «понесе кров ворожу в синє море», пояснюва-
ли вони, як сім’ю міжнародну в «спілці» зі займанцем, або
коли розуміли, що мав на увазі Шевченко, то таврували йо-
го за це, як реакціонера, «вузькогляда» та шовініста. Їхня
правда, яку підсовували Шевченкові, як його власну, була не
«в своїй хаті своя правда», а правда чужа – того чи іншого
ідола, перед яким курили свої «современні вогні» жерці так
званого прогресу, не та своя, заснована на історичних тра-
диціях князівської та козацької України. Була це їхня прав-
да – мрія про ідилію, про щастя матеріального добробуту,
щастя плодіння та добробуту віддаленої від гамору життя
провінції, яка «сиділа нишком, слава Богу». Недаремно один
із тих критиків бачив у героїчному епосі козацтва у Шев-
ченка лише «публіцистику», осоружну йому… Осоружну то-
му, що «публіцистика» – це заняття справами публічними,



 
 
 

загальнонаціональними, які такими далекими були «малій
людині», закоханій у своєму домашньому «раю» – ідилії, в
своєму приваті, або мріями, як їх здобути… Не любили його
якраз за те, що був апостолом меча та хреста, а інші соро-
м’язливо замовчували ці основні мотиви його творчості.

Але найбільше його ганили за «біблейство», за те, що «по-
вно Бога» було в його творах, за те, що його національна
правда була оперта на ідеях Галилеянина і прастарих від-
гомонів і міфів і релігії Стародавньої Еллади. Справжнього
його і звеличники, і хулителі «прогресивні» не хотіли бачи-
ти і не розуміли. Тому та народницька інтелігенція, ті жерці
облудних наук дегенерованого «прогресу» «нічого з того не
схопили. Його слова були для них закриті, не розуміли ска-
заного».

Насправді його суть була в чомусь іншому. Він був авто-
ром містерій, містиком, пророком, ясновидцем, посланцем
незримих вищих сил, які, вірив він, були тісно пов’язані і
з нашою душею, і зі земним світом, без діяльності яких не
збагнути Долі ні людини, ні нації; з якими він через ревеля-
ції пророчі шукав контакту, з якими радився; які дають на-
родам силу Духу, без якого немає сили фізичної, без якої ги-
нуть і пропадають культури, цивілізації, держави та нації. Він
був тим грізним посланцем, який кликав Україну від ідиліч-
ного сну до духовного пробудження, закликав схаменутися,
закликав на страшну для ідеалістів путь боротьби і страж-
дань, на шлях Голгофи, на шлях Армагеддону, вогонь якого



 
 
 

очистив би безстрашних, бо «вогонь запеклих не пече», але
який мав спалити вщент той вік атеїзму та царства дияво-
ла, за яким баламутні жерці хотіли «повести» («повести за
століттям») приспану Україну. Таким містиком-пророком і
був автор «Кобзаря».



 
 
 

 
Рrо dомо suа

 
Ця інтерпретація Шевченка написана для тих небагатьох,

хто спромоглися відвернутися від облудних доктрин «із чу-
жого поля», що їх безжалісно картав Шевченко. Сучасні реч-
ники «століття прогресу» та матеріалізму, мабуть, цю книж-
ку огудять. Це нормально, бо «анафему» кидали вони на ав-
тора і за попередні його писання.

Перші спроби автора вирвати українську думку (в ца-
рині культури та політики) від домінування Московщини та
поставити її на самостійний шлях («Сучасне москвофіль-
ство». – Київ, 1913, «Сучасне політичне положення нації і
наші завдання». – Львів, 1913) були засуджені «прогресив-
ним» українством, як шкідлива «єресь».

Моя критика (під час першої війни і після неї) московсь-
кої ментальності як чужої Україні і взагалі Заходу, і заклик
їй протиставитися, як і нашій «зміновіховщині» («Культу-
ра примітивізму». – Київ, 1918, «Мазепа і мазепинство». –
Київ, 1919, «Підстави нашої політики», «Дурман соціаліз-
му», «Вістник», «Заграва» тощо), засудження драгоманства
і проповідь потреби постання людини «нового духу» – ми-
слі, почуття та волі («Націоналізм», «Де шукати наших тра-
дицій»), нарешті піднесення замість завмираючого партій-
ництва – нової організаційної ідеї («Партія чи орден»),  –
це було засуджене «прогресивними» колами (і більшовика-



 
 
 

ми) як пропаганда шовінізму, ксенофобії, чи аморального,
хижацького «вузького» націоналізму, як ретроградство та
реакцію. Засуджено тими, хто протиставляли моїм думкам
ідею «Союзу трьох Русей», «Федерації народів Східної Єв-
ропи», міжнародно-демократичного капітулянтства, «посте-
пенної еволюції», або просто зміновіховщини і «лояльної
співпраці» з більшовизмом.

Заклик (під час другої війни і після неї) заклик навернен-
ня до давніх історично-релігійних, політичних і культурних
традицій України, до традицій «прадідів великих» («Дух на-
шої давнини», «Правда прадідів великих», «За який про-
від», «Наша доба і література», «Туга за героїчним», «За-
повіт Шевченка», «Московська отрута»); навернення до мі-
стики старого Києва в боротьбі з дияволом («Від містики до
політики», «Хрест проти диявола» й інші) викликали таку
саму нагінку на автора з боку прогресистів-драгоманівців і
нової «зміновіховщини», з їхньою пропагандою політично-
го капітулянства, «малої людини», як ідеалу сучасності, схи-
лянням перед містикою «чужих богів» з їхніми речниками
ленінами, сталінами або райсами та марголінами.

Не буде дивно тому, що й цю інтерпретацію творчості
Шевченка як пророка нової України, з його зверненням від
лженауки «современних вогнів» матеріалізму, до духовного
переродження і створення нової еліти нації, зустрінеться з
таким самим ставленням догораючого драгоманства. Це роз-
виток української думки не змінить, бо після другої війні й



 
 
 

після прийдешніх страшних катаклізмах закінчиться вік ма-
теріалізму разом із речниками московських та інших мафій,
«не стане ідола святого, не стане й шашелів», які розтлівають
Україну і світ.

До певної міри ця книжка нав’язує ідею, кинуту в «На-
ціоналізмі» («Містика і реальне життя», ч. III, 3), де автор
писав, що драгоманівське «українство завжди протиставля-
ло містику та реальне життя, програму-максимум і мінімум,
відхрещувалося від «далеких ідей», від висовування суто
маніфестаційних гасел, що відвертали увагу від реальних
щоденних справ… І в цьому була головна причина страшної
кволості українства… «Замки в повітрі» Шевченка, «фанта-
стичні омани» – без них не обходився, на своєму шляху, жо-
ден народ, який прагнув кращого майбутнього. Не ховатися
з тими «замками в повітрі», а тримати їхній образ – постало
перед нацією для перенесення цих замків, цього містичного
ідеалу на землю. Як віра втілюється в Церкві, так містика
– в політиці. «Все починається з містики і все закінчується
політикою» (Пегі). Лише велика містична ідея дає глибокий
сенс щоденним змаганням народу».

Пророком цієї містики лицарства запорізького і був для
нас Шевченко.



 
 
 

 
Маса і провід

 
Маса й провід! Навколо цих понять крутиться вся про-

блематика нашого життя. Ця проблема сушила голови Шев-
ченку і Кулішу. Вона ж поділила тепер громадянство на різні
табори. Кардинальне питання нашого життя двадцять років
тому: ще важливіше тепер, ще грізніше – завтра.

Від того, як це питання буде вирішене, залежить наше усе.
Куліш бачив у нашій масі, в козацтві, лише «завзяття дике
безхатнього птаства», «руйнівний дух» «хижого бурлацтва»,
з якого нічого путнього не могло вийти. Наслідники Куліша,
сучасні монархісти, тієї ж думки. Для них наш визвольний
рух був тільки «рев і доколінний шлик», демагогія та брех-
ня, злоба і зажерливість; ненависть розбурханої голоти, сила
не творча, а лише руйнівна. Для демократій у наших невда-
чах, крім клепаних «обставин», знову ж таки були винні ма-
си, не достатньо свідомі, щоб дисципліновано йти за своїм
прекрасним проводом.

Чи справді так було? Чи з двох чинників будь-якого ру-
ху – проводу та маси – справді маса, а не провід спричиняє
невдачу руху?

Хочу тут довести, що надавати першорядну вагу масі в
суспільному житті – нісенітниця. Хочу показати по-перше,
що так званий руйнівний дух маси має своє визначне місце в
історії майже всіх народів; по-друге, що якщо не створив той



 
 
 

руїнний дух у нас нічого, відповідає за це не маса, а лише
хтось інший. Той, кого звуть проводом нації, її «елітою».

Вже Куліш, основоположник нашого «антигайдамацтва»,
не був такий упевнений у своїй теорії. Вже у нього можна
знайти думки, що хоч наш народ «тільки й думає про руйну-
вання, пишається ним, співає про нього в поетичних піснях
своїх, але в його варязькій, необачній задиркуватості… все
ж живе ідея створення чогось нового», живе «гарячий тем-
перамент древних русичів» – будівничих нашої держави.

А в тім! Нехай і так, нехай було в нашій історії забагато
ненависті, забагато гайдамаччини, а тому нібито й забагато
руїни. Та чому ж деінде не довела до руїни та «гайдамаччи-
на»? Та ж «завзяття дике» не лише над Дніпром бенкетува-
ло. Чи «отаманія» не бушувала ще нещодавно, наприклад,
в Ірландії? Але там із неї вийшло щось зовсім інше. А чим,
як не збіговиськом жебраків були фландрські ґези, які ішли
проти Філіпа Іспанського? А вояки Кромвеля? Гадаєте, це
не були бандити? Найзвичайнісінькі! Бо навіть найкращий
свій полк (Гемпдена) називав Кромвель «бандою паливодів і
конюхів». А все одно, ті паливоди і горлорізи збудували під-
мурівок Великої Британії.

Отже, саме в собі «завзяття хижого бурлацтва» не веде ще
народ на шлях руїни. У будь-якому випадку не завжди. Не
завжди воно робить із народу голоту. Мусить бути для цього
якась інша причина…

«Націю, казав Наполеон, творить народна маса. Коли го-



 
 
 

лота бере гору (над пануючим класом), тоді вона змінює ім’я
і називається вже народом. Коли її перемагають, тоді вітають
кількох бідолах, а решту називають «розбійниками» і «бун-
тівниками». Такий вже є світ: голота, розбійники, бунтарі,
або герої – відповідно до наслідків боротьби»… Ось проста
та геніальна формула, з якої виходить, що не тому якийсь рух
перемагають, бо був він руйнівний, а лише тому називають
його таким, бо його перемагають. А якщо так, якщо не «руїн-
ний дух» стихії спричиняє катастрофу руху, то де ж її при-
чини? За яких обставин «руїнний дух» перемагає, а за яких
ні? Коли він стає творчим і будівничим, а коли залишається
руйнівним? Іншими словами: коли голота залишається голо-
тою, а коли стає нацією? Так (читаємо в Шевченка) супро-
тивники козаччини звали її бандою «розбійників, ворів», як
тепер УПА називають «бандитами», «погромщиками».

Відповідь (скоріше натяк на неї) маємо в того ж самого ав-
тора «Історії возсоєдінєнія Руси». Вже для нього причиною
і нашої історичної руїни було наше «невміння згуртувати
навколо однієї справи дикі елементи суспільства з елемента-
ми культурними», наше «невміння правити розбишацьким
елементом». Все, що чинив цей «розбишацький елемент»
– війни, боротьба за Чорне море, було «класично сміливе,
одчайдушне і поетичне, але безнаслідне». Бо козаки-нетя-
ги «не розуміли свого діла», не видали з себе когось, хто б
вищою ідеєю надихнув їхнє героїчне шамотання. Ось чому
навіть геніальний Хмельницький залишився в пам’яті дея-



 
 
 

ких нащадків, як його назвав Кромвель, terror nobili tatis et
persecutor judaeorum, як козацький ватажок, а не як заснов-
ник нової держави, яким він по суті був. І то тому, що на-
ступники його не виявили того «уміння правити розбиша-
цьким елементом», яке виявили Богдан і Кромвель. Про це
«уміння» і йдеться якраз. Є воно суттєвою функцією прово-
ду.

Ось тут і зустрічаємося віч-на-віч із проблемою маси та
проводу.

Мабуть, не помилюся, коли скажу, що «еліти» народу в
справжньому значенні цього слова, після занепаду козаць-
кої Гетьманщини наприкінці ХVIII століття, ми не створили.
Верства, яка пізніше, деінде створила з себе цю «еліту» (ін-
телігенція), у нас була й досі є занадто квола, особливо
якістю, щоб прикласти до неї в усьому його значенні ім’я
«еліти» народу. А якраз вона, та еліта, є двигуном, який за-
дає рух машині! Якраз вона дає мету та енергію розгону масі.
Вона є силою, що пов’язує розпорошену юрбу в дисципліно-
вані кадри натхненною одною ідеєю армії, робить із голоти
націю. І коли ми звернемося до провідників, або до провід-
них груп інших народів, то побачимо, що всі вони поєднали
в собі три ознаки: перше – вони самі були насичені тією са-
мою електричною енергією, що й маси; друге – свою амбіцію
вбачали не в тому, щоб за масою шкандибати, а лише щоб
її вести, щоб вирішувати часом навіть проти волі пасивно-
го загалу; третє – незрозумілі прагнення юрби одягали вони



 
 
 

в яскраву формулу, освічували її підсвідомі бажання сліпу-
чим блиском своєї ідеї, позитивним баченням нового ладу,
баченням «дійсності, що настає», що приходить на заміну
існуючій.

Ось син революції Наполеон та її захисник, який стримав
навалу на Францію армій монархічного інтернаціоналу, а по-
тім розгромив їх; який вигнав із Тюїльрі Людовіка XVIII.
Його сила була в переконанні маси, що він був її справж-
нім провідником, виразником її ідеалів навіть тоді, коли де-
сяткував свій народ рекрутаціями. Коронований папою, він
був дитиною революції. Коли на острові Святої Єлени його
спитали, який день у своєму житті вважає він найщасливі-
шим, він відповів: «Той, коли його, 27-літнього переможця,
вітав італійський народ криком «Еввіва іль лібераторе!» Йо-
го яскравою ідеєю, яку приніс народові, була успадкована
після революції ідея визволення Франції з пут феодалізму
– в праві, й політиці, в соціальному устрої; ідея, яка мусила
його залізти в 20-літню війну з усією феодальною Європою.
Ось чому досі існує у Франції культ Наполеона.

Чи був він ґвалтівником? Був, але в його насильстві був
глибший зміст. Таким вийшов він з-під пера Я. Махара (пе-
реклад О. Луцького): коли оргій революцій було вже забага-
то всім, то:

Всевидючість, що кермує строго
Порядком споконстоліття непорушним,



 
 
 

Моргнула грізно оком.
І фельдшер низький зі сталевим зором,
В три роги шапку на античний череп
І дужі руки з-заду заложивши,
Прийшов до мас недужих,
Встромив відважно зимногострий ніж свій
До жил, що аж пашили від горянки, —
І кров зіпсута бухнула фонтаном…
А грубий фельдшер помирив французів з Богом,
І з пеклом, і з небом, зі всіми святими, і людність
Покірно шию вгнула…
– у той споконвічний порядок життя.

Не є вадою провідника те, що часом мусить він пустити
кров гнилу (цю операцію пропонував, наприклад, і Шевчен-
ко), і таких фельдшерів знає історія більше. Лише, що роби-
ли вони своє діло не для самого мистецтва, без плану та мети
(тоді це був би бунт голоти), а лише, щоб привернути, нехай
у нових формах, «порядок споконвічний», що базується на
авторитеті; щоб змусити розбурхану стихію «покірно шию
вгнути» в ярмо вічних законів організованої спільноти. Бо
хто бореться проти примусових норм, що порядкують гро-
мадою, програє боротьбу, якщо на місце збурених не ставить
нових, але примусових норм. Вміти повести маси проти од-
них і підпорядкувати іншим нормам – ось у чому полягає
ознака провідника: того, хто вміє командувати.

Наполеон не цурався маси, але мав одну лише пристрасть



 
 
 

– вести її. В становищі, де треба було просити, або перекону-
вати, був він безпорадний. Жадоба панування, оперта на мо-
ральній відвазі, на чаруючій силі характеру, була його пасія.
В ній містився ніби фокус владної енергії, ніби хвилі непо-
хитної волі променіли від нього, заливали інших й уярмлю-
вали. Пересвідчення в спасенності його місії, моральна сила
давали йому змогу зачаровувати інших, командувати ними,
а їх змушувало коритися йому без слів.

Його душа не втрачала свого магнетизму навіть у зане-
паді. «Коли «Беллерофон» із полоненим імператором ки-
нув якір у Плімуті, навколо – на набережній, на кораблях і
човнах тиснулися тисячі народу, які з 1820-х років вчилися
ненавидіти цю «потвору». Але ось імператор входить на по-
клад і стається надзвичайне. На всіх човнах, на набережній,
тисячі голів відразу оголюються. В усьому порту, де лиш ся-
гав зір Наполеона, жодного капелюха, лише непокриті голо-
ви. Це сила дресирувальника, який із ціпком у руці змушує
дику бестію стрибати через обруч.

Ось інший провідник, страшної пам’яті для України,  –
Ленін. В листі до Троцького писав про нього Йоффе: «Бра-
кує нам усім тієї незламності, тієї впевненості в собі Леніна,
його рішучості йти самому по шляху, що розумів він, як до-
брий», хоч по суті і злому. «Поступ» назвав якось більшо-
вицьку стихію «жорстокою стихією нищення». Але «залізна
карність комуністичної доктрини ув’язнила її, взяла в карби
послуху», в цьому випадку послуху ідеї нового Тамерлана.



 
 
 

Уміти йти самому проти всіх, проти існуючої дійсності в
ім’я тієї, що настає, віра в своє посланництво – ось приклад
провідника.

Бачимо цю рису і в антиподі Леніна – Муссоліні. Ще 1916
року, як невідомий капрал, писав він із окопів: «Той стан ду-
ху, який окреслюємо терміном «мораль» – є основний кое-
фіцієнт перемоги. Той виграє, хто хоче виграти. Той виграє,
хто має більші запаси вольової внутрішньої енергії». Не тіль-
ки Муссоліні дотримувався такої думки, що національну єд-
ність Італії можна врятувати тільки знищивши соціальний
радикалізм. Але ніхто, крім нього, не був готовий вдатися
до рішучих заходів. Він єдиний відважився на марш на Рим,
він єдиний насмілився атакувати пораненого комуністично-
го бика, хоч і перебував із своїми прихильниками в меншо-
сті, хоч і плив проти течії.

Інші політики – Джолітті, Факта, Нітті – були лише пар-
ламентськими тактиками і не знали, що таке йти проти біль-
шості, що таке вести. Знали лише свої програми та кулуарні
шахраювання. А тим часом здібність командувати була важ-
ливішою за всі їхні програми. 1922-го казав Муссоліні: «З
усіх сторін питають мене про програму. Але, на жаль, не про-
грами бракує італійцям, їм бракує людей і волі впровадити
програму в життя. Всі проблеми італійського життя, всі були
вже розв’язані на папері, але бракувало волі, щоб перетво-
рити їх у дію».

Змалку допомагав диктатор батькові-ковалеві згинати на



 
 
 

ковадлі розпечене залізо. «Тепер, – казав він в одній промо-
ві, – важче маю завдання, згинати людські душі, опановувати
мозок і серце нації».

Коли починав, фашистів було тоді кілька запальних (ар-
діті), а 1919 року число фашистів у всій Італії не досягало 10
000. Але десять тисяч «були готові, коли йшлося про рідний
край і про фашизм, не тільки віддати свою виборчу картку,
але й завдати смерть і самим її понести». В закон числа, у
всемудрість маси не вірив Муссоліні. На його думку, великі
історичні рухи були епілогом волі одиниць, не компромісу.
Треба бути або за, або проти. Хто не з нами, той проти нас.

Тією самою таємничою силою опанував французьку націю
й Клемансо, справжній диктатор Франції 1918 року. «Він га-
дав, що тріумфував лише тому, що на службі його ідей сто-
яла його сила примусу, його запал, його відвага, його пере-
конаність… Він здобув собі демократію своєю сміливістю й
відвагою. Він довший час залишався на її чолі, бо вона від-
чувала в ньому людину командування».

Це здобувачі, які вміли командувати. Але ці здобувачі,
знову ж таки, мали пробиватися крізь загальну байдужість,
щойно здобувати собі симпатії народу, задля якого бороли-
ся.

Щоб поставити всі крапки над «і», останній приклад. Кар-
лейль запитує: чому шотландські роялісти довший час били
залізні бригади пуритан в Англії? І відповідає: шотландська
нація була також майже вся пуританська. Але їх не вів Кром-



 
 
 

вель, а натомість нужденні, вічно-хитливі, вічно-диплома-
тичні страхополохи… Пуританська Шотландія не мала про-
відника, тим часом, як розбита партія кавалерів його мала.
Був ним граф де-Монтроз, лицар і великий пан. З одного
боку, отже, піддані без володаря, а з іншого – володар без
підданих. Підданим без володаря не вдалося зробити нічо-
го, володареві без підданих вдалося. Монтроз, з жменькою
ірландських та верховинських дикунів, із яких не багато ма-
ли з собою рушниці, кидається на випробувану пуританську
армію та розбиває її раз по раз в п’ятьох битвах. На короткий
час стає він господарем усієї країни, аж поки на Шотландію
не впала тінь Кромвеля. Аж поки й пуритани не одержали
провідника…

Ні, не інертна та хаотична стихія винна, коли не є творча,
коли з її зусиль нічого не виходить, а лише завжди – провід.

А тепер, читачу, мабуть, стає поволі зрозумілим, чому
«руйнівний дух» стихії, або її байдужість зашкодили нашій
еліті в Україні створити щось тривале, але не зашкодили ні
Наполеону, ні Леніну, ні Муссоліні, ні Кромвелю. Бо ж і во-
ни мали до справи з отою розбурханою стихією, тільки во-
ни знали, як її вести. А цього вміння бракувало нам. Замало
було власних монтрозів.

Не «завзяття дике», не «бешкетування» були тут причи-
ною неуспіху (бо скрізь діє цей чинник), а лише відсутність
сили, яка те «бурлацтво» змогла б підняти та повести. Під-
няти ідеєю та темпераментом, повести волею і вмінням ко-



 
 
 

мандувати. З ознаками духу групи, що називається аристо-
кратією народу.

Скажуть: добрий вибрали приклад! Нам, «демократичній
нації», говорити про релігію насильства?! Але завжди так є
й бувало в історії.

Хто не мав у собі інстинкту володаря, не мав й інстинкту
Прометея. Хто не вмів командувати, не вмів і визволятися
з-під чужої команди. Хто скидав ідолів, мусив уміти інших
спонукати поклонятися новим. Немає сенсу розбивати скри-
жалі, коли не хочете поставити на їхнє місце нові… Читає-
мо у Маковея: «Спартанець, який б’є й катує гелота, збуджує
несмак. Але той самий спартанець, який жартуючи старанно
зачісує чуприну в день, який – він добре знає – буде його
останнім днем, в ущелині Термопільській, на нього не може-
мо дивитися без подиву. Бо саме тому, що спартанця навчи-
ли шанувати в собі члена пануючої нації і дивитися згори на
кожного, хто не був спартанцем, як на менше варту породу,
саме тому, що не мав він співчуття до рабів, що плазували
перед ним, саме тому ніколи, ні при крайній потребі навіть у
голову спартанця не приходила думка, що він може схилити-
ся перед чужим паном, або впасти перед ворогом на коліна».

Вочевидь, не кожна аристократія, що панує над іншими
верствами, пройнята тим гордим духом. Не хочу цим ска-
зати, чи стверджувати, що кожна вільна нація мусить мати
своїх гелотів, або що гноблення інших є легітимізацією на
прийняття в сім’ю незалежних народів. Хочу лише підкрес-



 
 
 

лити, що непокірний дух, який каже сильним народам завой-
овувати нездатних до власного життя гелотів, – це той самий,
що не дозволяє їм переносити чужої опіки над собою… Хочу
сказати, що народ, або його провідна верства, які не вміють
гнути своїй волі ворожі, чи байдужі до себе сили, ніколи не
виплекають в собі волелюбного духу, не здолають змагатися
з чужою тиранією.

Почуття своєї вищості, віра в свою місію, дає кожній прав-
лячій верстві незвичайну силу. Все добре в ній – звичка ко-
мандувати, бравада, зневага до небезпеки – випливає з про-
стої лінії, з тієї впевненості у собі, з відчуття своєї вищості
і права вести інших. Це почуття спільне для тих, хто тепер
підкорюють гелотів, і тих гелотів, які прагнуть завтра стати
народом. В цьому відчутті вищості аристократія черпає обо-
в’язок бути гідною високої ціни, якою себе оцінює. «Аристо-
кратія, – казав Перфе, – сильна лише тоді, коли впадає в гріх
гордості».

Кожна еліта, яка хоче здобути масу, конкурує зазвичай
із іншою, яка вже цю масу здобула, або лише хоче здобу-
ти, отже, яка стосовно до першої є силою опірною, яку тре-
ба зламати. Так було, наприклад, у нас під час протистоян-
ня з денікінцями, чи з більшовиками. Крім цього, має така
еліта ворохобний елемент у своїй же ж землі, що не приймає
цієї еліти, ні її ідеї, ось як, наприклад, жидівська, чи моск-
вофільська меншість в Україні. Тому еліта, яка бореться за
загальне визнання у своєму середовищі, повинна мати волю



 
 
 

та відвагу зламати опір тих ворохобних елементів, як зла-
мав опір парламентаріїв Кромвель, як зламали апатію влас-
ного суспільства польські легіонери, опір демократичних лі-
бералів Муссоліні.

Вільфредо Парето формулює це так: «З часів повалення
Римської імперії й аж до занепаду французької монархії –
завжди тій правлячій верстві, яка не вміла, або не могла при-
манити силу, відбиралася влада іншою верствою, яка вміла
і могла ту силу використати. Людовік XVI упав через те, що
не хотів, не вмів, або не міг скористатися силою; а перемогли
його революціонери тому, що хотіли, вміли і могли скори-
статися силою». Хто має цю волю, той надихне живим духом
будь-яку програму, будь-якій надасть активного змісту.

Символічною постаттю у цьому стосунку є Володимир
Винниченко: коли він був поміркованим соціалістом, погод-
жувався з Керенським, а коли став комуністом – погоджував-
ся з російськими багнетами. Завжди погоджувався, завжди
схиляючись перед новою силою. Бо, як сам писав у своєму
«Відродженні Нації», «ніколи не припускав, що нам силою
доведеться здобувати свої права».

Та безсила політика наших верхів пояснює весь наш 1917
рік, коли ці верхи всіляко гамували народну енергію, будь-
який самочинний рух маси, будь-яку її спробу загарбним
правом вирішити проблему «Київ-Москва». Самі, не віря-
чи в силу, не любили наші верхи її проявів і в інших. Ле-
ся Українка малює такий портрет апостола, переслідуваного



 
 
 

християнства:

В його листах, у кождім слові,
Загонисту вояцьку вдачу видно.
Він словом бив, немов вояк мечем,
Дарма, що про любов умів балакать.
Він бешкети чинив за справу віри
Немов преторіанець за образу
Орла імперії… Єдина зміна,
Що знак ягняти став замість меча.

Це був справжній дух християнства, «переформовано-
го фаустівською людиною», як казав Шпенґлер. Цим пре-
торіанським духом і перемогло християнство розкладене
толерантністю поганство. Апелюючи до гуманних закликів
визволення, обрало воно собі емблемою ягня, але не як сим-
вол терпіння, а лише як символ месника за потоптану спра-
ведливість, який приходить в Апокаліпсисі.

Власне той «преторіанський дух», та «загониста вояць-
ка вдача», «готовність бешкети чинити за справу (своєї)
віри», «жодність» і «дерзость сили», казав Куліш, ось озна-
ки, що визначили і Кромвеля, і колишніх колонізаторів при-
дніпровських. Бажання вести інших, «згинати людські ду-
ші» на ковадлі свого ідеалу, прищеплювати спільноті «віру
у власні сили», «витискати своє п’ятно на дусі народу», «не
оглядатися на тих, які проти їх діла», наказувати, з’єднува-
ти, командувати, перетворювати таємну енергію мас у кіне-



 
 
 

тичну – ось перша ознака еліти. Хто цієї ознаки не має – не
є проводом.

Не обурювалися, отже, ті люди проводу, коли не вдавала-
ся їхня справа. Не нарікали на «розбишацьку стихію», а ли-
ше на хвилях розбурханої стихії злітали угору, пороли її ті-
ло човном, били його веслами. Не проклинали ошалілий ві-
тер, лише робили так, аби гнав їх до далекого берега, а не на
підводні скелі, ось як робили ті провідники. Всі вони були
великими ворохобниками і великими тиранами, під кроком
яких стогнала земля, руйнівниками і творцями. Бо не маса
винна, коли борсається і нічого з того не виходить. Нема чо-
го у тому винуватити вітер, що перекинув човен, якщо хтось
не вміє натягнути вітрила; бо не винні хвилі, що залили нас,
якщо хтось не знає, як веслувати; бо вершник винен сам, як-
що кінь скинув його з хребта, винен провід, якщо не вмів
«правити розбишацьким елементом», якщо не вмів скувати
його «залізною силою доктрини».

А тим часом? А тим часом і тепер ще нічим іншим не
займається наша еліта, як лише безплідним наріканням на
невдячність маси, замість пригадати власні гріхи. «Немає ні-
чого легшого, як скинути батьків, скаржаться наддніпрянсь-
кі монархісти, батьки скрізь і завжди по своїй старості од
синів слабші»… Вважають монархісти масу за дич, за хама,
але не словом гострим його картають, лише моляться «за
брата нашого, за рідного, за Хама, щоб Бог великий, мило-
сердний освітив його милістю своєю, щоб послав йому в сер-



 
 
 

це покору і любов» – до своєї здитинілої аристократії…
Чи це мова провідників народу? Клемансо, коли був

«батьком» народу, був утричі за «дітей» старший, але його
слухали. Отже, тут старий вік ні до чого, якщо суть не в фі-
зичній, а в духовній старості? Читаючи ту літанію, чи мо-
жемо собі уявити, щоб таким тоном промовляв Хмельниць-
кий, або Бонапарт? Хмельницький голови булавою трощив
киринникам, а ті, хто зараз із Богдана патрона свого роблять,
благають непослушних «дітей» не залишати їх у біді… Чи
можна серйозно ставитися до претензій, аби хтось визнав їх
елітою нації?

Не іншої психології дотримуються й речники демокра-
тичної групи наддніпрянської еміграції. На їхню думку, «в
перші місяці революції (в Росії) обставини, настрій і рівень
свідомості мас не дозволяли ще просто й ясно заговорити
про свою державність», хоч «інтелігенція українська твердо
і непохитно стояла на ґрунті української державності»… Це
називається писати історію! Та ж головною ознакою провід-
ника є жага відповідальності! Не скидає він її ні на кого. На-
ша еліта скидає ту відповідальність один раз на обставини,
інший раз на Богу духа винну масу. Одні винуватять її за те,
що була занадто революційною, інші – що недостатньо рево-
люційна, обоє – що не слухала їх. Чи до такої самооборони
принизиться правдива еліта? Та ж власне тодішня інтеліген-
ція не визнавала ідеї власної державності.

А, врешті, хай і так! Хай невідповідним до великих чинів



 
 
 

був настрій мас. Але чи ж з цього виходить, що наддні-
прянській інтелігенції треба було, як писав цитований вже
журнал, з тим «рахуватися і не дуже забігати наперед»? Та ж
і фашистів мало було серед не дуже прихильного до них сус-
пільства, так само, як і більшовиків, але не принизили вони
своїх цілей до земного смаку більшості, а лише вели її за со-
бою – широким розмахом своєї ідеї; вміли «послуговуватися
силою» проти ворохобних елементів власного суспільства.
Муссоліні без пардону виступає проти масонів і комуністів,
більшовики – проти всіх, крім себе, людей партії, і самі об-
ставини нагинали своїм бажанням. 1917-го і 1918 року біль-
шовики були перелякані українським «міраклем». Але біль-
шовицькі ряди попхав знову вперед Ленін; цьому, страшної
пам’яті для нас, чоловікові «завдячуємо» тим пеклом, яке те-
пер сміється в Україні… Але тими самими «обставинами»,
які перелякали не одного з більшовиків, вагалася скориста-
тися наша еліта, бо бракувало їй агресивного пафосу пер-
ших. Нас учили здавна, що «єдиний герой історії – це народ,
народна маса, а мета історії – зрозуміти його бажання, його
ідеал», а ніколи, крий Боже, не накинути йому своєї… «На-
ша еліта, – як сказав би Ніцше, – не вірила більше в героїв, в
силу волі». Найбільше дбала наша демократична еліта, щоб
не стати «непопулярною» в масі, щоб, перед кожним кроком
сто разів виконувати «настрій мас», миттєві зміни їхнього
настрою, завжди боячись потрапити в конфлікт із тим, чого
«хоче народ», рідко коли сугеруючи йому своє бажання, бо



 
 
 

рідко таке мала, рідко беручи відповідальність за гострий і
рішучий ярок. Робила це лише тоді, коли здавалось їй, що
за нею маса, гурт. Але, як каже приказка, в гурті й беззубий
собака бреше…

Ще менше мав наш демократичний провід із другої озна-
ки еліти – ідеї. Але як могла викристалізуватися в нашої
еліти яскрава доктрина в тій атмосфері пасивної адорації ма-
си, з якої випливала любов до всього невиразного, безформ-
ного, безнапрямного? Чи могли мати притягаючу силу ідеї
автономії, соціалізації, федерації, «свобідної України в сво-
бідній Росії», або УРСР в СРСР, ідеї братерства з народом
троцьких, бражньових й інших, не ідеї, а ідейки, в які наша
еліта хотіла одягати підземну чуттєву енергію мас? Чи мог-
ли вони стати кристалізаційною точкою тих сил? Коли чу-
жому праву не протиставлялося права свого, ні чужій ідеї
власної, а лише маленьку поправку, а все ширше було стриб-
ком у невідоме, може, в провалля, хто знав? Німецький поет
Шторм писав: «Один питається, що з того вийде, інший – що
є слушне, і тим відрізняється людина вільна від раба».

Ця психологія «кнехта», раба, пояснює, чому не мала на-
ша еліта третьої, можливо, найважливішої ознаки проводу.
Не мала, як сказав би Ніцше, das Jasagen zu Gegensatz und
Krieg, свідомості, що лише на звалищах старого будує но-
ве. Навіть, коли хитався і падав будинок Російської імперії,
шукала вона можливість приткнути до потрісканої стіни на-
шу прибудову. Неправда, що наша інтелігенція випереджала



 
 
 

своїм безкомпромісним настроєм настрій мас. Та якраз нав-
паки. Досить пригадати етапи чотирьох універсалів, і тавру-
вання сепаратистів іменем бандитів, страх розірвати з Пе-
тербургом, коли в краю клекотіло все навкруги, щоб згадати,
як же було все насправді. Темпераментом своїм наша еліта
тих часів була чужа широким масам. Провідник українсь-
кої революції висловлювався в Києві: «Жаль, що наші плани
безкровної революції, без конфліктів і перетрубацій розби-
лися», що «революція пішла своїм революційним шляхом».
Жаль, що не можна було робити революції без перетурба-
цій, війни без миру, самостійності без федерації, сваритися
без сварки… І той настрій пережив усі бурі, зберігся й до-
сі… Читаємо в органі однієї нашої «еліти»: «Неправда, що
історію роблять сильні одиниці, які вміють сильно хотіти, а
те, чого хочуть, запроваджують, не оглядаючись на способи
запровадження… З двох воль сильнішою є та, що вміє зро-
бити по-своєму без насильства. Найкращі бо бажання, до-
конані насильством є злом». Цікаво, чи далеко зайшов би
більшовизм, якобінізм, або царат чи козаччина наша, якщо
б Бог обдарував їхніх провідників психологією духовних ка-
стратів?

Провід певних народів завжди намагався підготувати си-
лу, яка могла б стати на чолі народу. Але в нас думали інак-
ше. В той час, як Троцький уже думав про зав’язок червоної
армії, писав 1917 року Винниченко: «Чим же ж захистити-
ся нам, що поставити проти (ворожого) штика? Розумієть-



 
 
 

ся, є гарячі голови… перш усього кидається відповідь: проти
ваших штиків ми поставимо наші штики… Тільки військо,
тільки багнети врятують бідну неньку Україну… Ах, та про-
клята віра в багнети! Яка то поверхнева думка. Не своєї ар-
мії нам треба, а знищення будь-якої постійної армії взагалі!»
Так роздумувала наша відповідальна еліта в переддень всту-
пу Муравйова до Києва. З такою психологією організовува-
лася самооборона країни… У чому була тут винна маса? Ви-
ще я цитував Парета, що «завжди правлячій верстві, яка не
вміла, або не могла використати силу, відбиралася влада ін-
шою верствою, яка вміла і могла використати ту силу». Тут
зауважу, що соціологічні закони однакові – за Цезаря, за Лю-
довіка XVI і за Центральної Ради… «Порядок споконвічно
непорушний», про який писав Махар, знайшов свого героль-
да у Франції в постаті Наполеона, який перевів революцію з
її винятково негативних рейок на позитивні. Нашими напо-
леонами були винниченки, і тому за роль Наполеона у нас
узялися, як уміли, Муравйови і Сталіни. Наша еліта відки-
дала не даний лад, а лад узагалі, не лише російську армію,
поліцію, державу та провід, а будь-яку державу і будь-який
провід, будь-яку ієрархію. Тому отримала чужу…

До тієї самої теми є кілька фактів-анекдотів із іншої ді-
лянки… Одного представника української влади перекону-
вали накласти грошову кару на жидівську крамницю за від-
мову приймати гривни. Представник влади відмовився, бо
казав, що «немає на це параграфу»… Ілюстрація до того, чи



 
 
 

вміла наша еліта se server de la forse. Приклад другий (знову
з сотні подібних): до одного колишнього старшини «добрих
старих часів» прийшов представник тієї ж влади і запропо-
нував йому вступити до українського війська. Старшина від-
повів: «Коли ви влада, то навіщо питаєте? Коли ні – то за-
бирайтеся»… Ілюстрація до того, чи знала та влада, що це
означає «командувати».

Один мемуарист писав про одного отамана: «Чоловік без-
перечно чесний, дуже симпатичний, добрий, із вродженим
розумом, але… був він страшний фаталіст, вірив, що не має
щастя… Не було в ньому віри, що почате діло вдасться»…
Ілюстрація до того, наскільки панувала над нами ідея наша
і почуття власного права.

Вище назвав я три головні ознаки еліти: das Jasagen zu
Gegensatz, амбіція провадити масу, нарешті – яскрава ідея.
Наш провід ці ознаки мав у недостатній мірі. Біда була не в
тому, що замало культурна була наша маса, замало аристо-
кратична, а в тому, що наша «аристократія», інтелігенція бу-
ла плебейська духом, з навиками гелотів.

«Настрої завжди грали головну роль в історії, – писав Ва-
леріу Марку, – а до них допасовувалися ідеї та програми».
Але кволі були наші настрої, а відповідно до них – програ-
ми та бажання їх здійснити. Два великі чинники знає історія
– Gewalt і Mythos (в розумінні Сореля); цей останній народ-
жує героїзм, а перша – ідентична з «тиранією» Маколея…
Бо «лише героїчне підноситься над землею, лише героїчне



 
 
 

в стані формувати, лише той, хто бажає неможливого, може
щось здобути»; бо лише сила запалює енергії, створює шля-
хетні почуття та розплутує рухливі сили… Бо лише міф, ди-
во, легенда, ідея охоплює несвідоме, стискає в своїй владі всі
сили і всіх людей, мов вітер придорожній все листя й жене
одиниці вперед до героїзму, до незнаних берегів».

Але цих ознак не мала хвора душа нашої демократичної
інтелігенції, яка навіть не усвідомлювала того, що не мала…

Чи вона стала того свідома бодай тепер?
Скажу, що свідомість справжніх стосунків між «масою» і

«проводом» і досі не стала у нас загальною. Міцна спадщина
минулого і важка з нею боротьба. Кажу тут про всіх і про
нікого. Не про ту чи іншу групу, лише про провід, про ін-
телігенцію загалом. Чи відчуваємо, як той провід веде? Як
важко він висить над думкою та волею? Чи відчуваємо десь
присутність сильного осередку енергії, з якого впадуть, мов
молот по ковадлу, важкі заклики, яким опертися не в силі?
Чи не шириться у нас анархія в думках, перебіжництво від
ідеї до ідеї? Чи є відвага плисти проти течії, проти сугестії
фактів, стати в ім’я ідеї проти байдужості, або засліплення
власної громади, проти каркання песимістів?

Де залишилася наша яскрава ідея? Чи не топили її в багні
сельробівства, зміновіхівщини, чи регіоналізму? В намулі
спізненої монархоманії, підігрітого, але вже безпредметного,
австрійського парламентаризму, або карикатурного «проме-
теїзму»? Де бажання вбивати, мов цвяхи в стіну, свої думки



 
 
 

в людські голови?
Чи хоч на одне запитання нашого життя виробив провід,

наша інтелігенція одну, виразну відповідь?
Ось питання фундаментальне, питання ідеалу. Що тільки

не робиться у нас із відповідями на нього! Чи не виголошу-
ються крайні постулати, щоб кілька днів потому їх відкли-
кати?

Чи у нас немає «поводирів», які за ідеал мають совєтсь-
ку «суверенність», або колоніальну залежність в Об’єднаних
Державах Східної Європи», з центром у Москві?

Так само, чи взяла демократія виразну тактику проти
жидівства? Чи усталила певне ставлення до москвофілів, до
совєтів? Завжди оминала вона ясну, імпонуючу масі відпо-
відь на проблеми: парламентаризм, чи антипарламентаризм,
за соціалізацію, чи проти неї, з жидами, чи без них, зі со-
вєтами, з регіоналізмом, чи проти! Де свідомість цілі, невід-
клична для еліти, де бажання виховати масу в дусі своєї ідеї,
вести її? Де прагнення непогашеними, в глупу ніч лихоліт-
тя, пронести смолоскипи ідеї, витиснути свою печать на на-
родній душі? Де прагнення нагнути своїй правді спантели-
чених, запалити нерішучих? Де чесноти, без яких провід не
є проводом?

Не дивно, що не маючи сугестії проводу, суспільство по-
трапляє під сугестію фактів, обставин, чужої ініціативи. А
провід – під сугестію вічно змінних настроїв втомленої та
байдужої більшості, яка хотіла б і це, і те, але нездатна чо-



 
 
 

гось хотіти так, щоб із тим стояти, або впасти… Тому й має-
мо замість ідей – компіляцію найновіших чуток і пліток, за-
мість слухання в собі vох Dеі – дослухування до змінного
vох рорulі, або попросту до голосу керуючого претора. А
як сурогат «командування» – нарікання на байдужість зага-
лу, наради, паради, шопки, комісії, анкети та бенкети, що-
би утікати від відповідальності за який-небудь, але означе-
ний напрямок; повна відсутність того, що Бісмарк називав
Civilcourage, без якої жоден провід масі не заімпонує…

Це буде доти, доки не звільнимося від старих доктрин,
від сугестії чужих думок, фактів, або, хиткої арифметич-
ної більшості, від громадянського боягузтва, від страху піти
своїм шляхом; доки не переглянемо затертих ідей про про-
від і масу, що засуджують нас на безсилля; доки не розірве-
мо з духовною спадщиною вчорашнього, не вб’ємо в собі ду-
ху неволі, що йде за всім і вся, тільки не за голосом власної
думки, що спихає відповідальність на обставини та маси, що
не хоче їм нічого нав’язувати, лише все приймати; доки не
скуємо всіх залізною силою доктрини переконаних людей.
Бо кожна інтелігенція має таку масу, на яку заслужила (наша
– навіть кращу).

Не нарікати, отже, на обставини (і деінде були вони не
кращі), ні на масу (вона зліплена у нас із глини, з якої Гос-
подь творить обрані народи), лише тямити, що треба небу-
денного творчого шалу, щоб вдихнути в ту глину іскру жит-
тя. Не програмами виховуються і стоять еліти, а лише харак-



 
 
 

терами та духом, який ті мертві програми щойно одушевля-
ють. Без радикального психологічного переродження прово-
ду – з цієї глини нічого не вийде. Бо слушно сказав Міхеліс:
ніколи провідники не поступаються місцем масі, тільки за-
вжди новим провідникам…

У нас замість цього культивується (як завжди там, де про-
від є пасивний) адорація маси. Про цю спеціальну хворобу
проводу, пов’язану з кризою демократії – далі.

Львів, 1939



 
 
 

 
Дух отари і дух провідництва

 
Мине сто літ і якийсь український соціолог зі здивуван-

ням розглядатиме одне патологічне явище в нашому гро-
мадському житті, а саме дурійку об’єднання. Об’єднання як
самоціль! Щоб не було проводу одного якогось табору, хоч
таке буває всюди, хоч би у Великій Британії, де націю веде
якась одна партія, а ніколи – якесь об’єднання. Ця відраза до
провідництва іде в нас так далеко, що всі групи охоче зсува-
ють його на плечі так званого народу, народ вирішить, народ
нам вкаже… Кому вкаже? Проводу!?

Добре поняття про те, що таке провід…
Народ, маса знає, хоч і не завжди, чого він не хоче. Та рід-

ко коли знає, чого він хоче. Коли 1917 року в царській імпе-
рії вибухнула революція, народ знав, чого він не хоче. Але не
знав, чого треба хотіти, щоб не було того, чого він не хотів.
Це йому має сказати провід, який і поведе його добрим шля-
хом, якщо провід добрий, або облудним, якщо провід пога-
ний. Народ 1917-го не хотів війни, не хотів ні слабкого царя,
ні дворянської касти, ні армії, ні поліції. Але що треба було
поставити натомість, він не знав. Провідна група, яка йому
витовкмачила це, були більшовики, які пояснили, що замість
поліції треба міліції, замість царської армії треба червоної
армії, замість війни – «пахабний мір», замість царя – Леніна,
а замість скрахованого дворянства як правлячої касти – «на-



 
 
 

родних комісарів». Недисциплінований, некультурний, ди-
кий у жадобі помсти та прагненні до добробуту та зручності
московський народ повірив облудному рецепту більшовиків
і пішов за ними. Що з того вийшло, бачимо. Але про інше
йдеться: про те, що народ не формулює позитивних цілей
революції, це робить за нього та чи інша партія чи група, за
якою піде активніша частина народу і пасивно – пасивніша.
В боротьбі між собою кількох претендентів на національний
провід у Росії перемогли ленінці, розбивши не тільки сили
царистів, але й лібералів, есерів та інших лівих.

Так само було в часи Французької революції 1789–1804
рр., коли в громадянській війні і в кривавій боротьбі різних
революційних національних груп перемогли на довший час
якобінці (Робесп’єр, Марат, Сен-Жюст), поки їх не змела ар-
мія Бонапарта. Так було за часів революції Кромвеля, коли
кермо державного корабля обійняла не ціла залога, а мен-
шість – «капітан і старшини». Так було за повстання Богдана
Хмельницького. Великий гетьман ніколи не робив жодних
об’єднань, він підняв прапор повстання сам із Військом За-
порізьким і ні для кого не було таємницею, що він і хмель-
ничани, у випадку перемоги, будуть тією провідною кастою,
яка правитиме визволеною Україною й об’єднає націю.

Не інакше було, наприклад, і в Польщі між двома війна-
ми. Пілсудчики, які заволоділи державним кермом, далекі
були від того, щоб мати за собою народ, край. Коли польсь-
кі легіонери 1915 року з’явилися у визволеній від москалів



 
 
 

Варшаві, були випадки, що їх викидали з трамваїв… А один
легіонер-поет засмучено писав в одній газеті:

А гди до Варшави, до самей Варшави,
Дотарць всьруд валькі помугл нам Буг, —
Вітал нас тлум – завше цєкави,
Депчонц серца жуцане на брук!

Цей самий натовп віддав пізніше владу в краї в руки піл-
судчиків. І так буває завжди: формулює завдання нації та до-
би, веде народ та чи інша активна меншість.

Чому це так буває? Відомий історик Іпполіт Тен пояснює
це явище на прикладі Французької революції. Він так харак-
теризує пересічних французів того часу: «Уникнути ізоляції,
приєднатися до найбільшої громади, завжди творити масу,
якесь більше тіло, завжди йти за імпульсами згори, які зби-
рають разом розкидані одиниці, – таким є інстинкт отари».
І ним, власне, була заражена французька маса. У вирішальні
моменти революції ця маса потульно корилася якобінським
терористам. Звичка коритися і певна м’якість вдачі, випле-
кані адміністрацією монархії і давньою цивілізацією, знищи-
ли в людині здібність передбачати небезпеку, мілітарний ін-
стинкт, здібність покладатися лише на себе, волю, допома-
гати собі взаємно, рятуватися самому. Тому, коли революція
обертала таку націю в стан первісних невпорядкованих вза-
ємин, домашні приручені звірята були пожерті хижаками». І
далі: «Французи потребують почуватися скошарованими, їм



 
 
 

треба торкатися один одного; чванливість, ні правил, ні ме-
тодів, бунт на словах і жодної душі, яка б не тремтіла перед
капралом»… А звідти виходить, що вони «маючи потребу,
щоб ними правили, як барани, потребують чабана і сторожо-
вого пса, приймаючи або терплячи їх, хоч би чабан був різ-
ником, а сторожовий пес – вовком».

Ці слова Тена відносилися, мабуть, не тільки до фран-
цузів. Може, він виразив свою думку занадто драстично, але
тим не менше вона в своїй суті – правильна. Маса у своїй ве-
личезній більшості зайнята своїми буденними справами, бо-
ротьбою за хліб насущний і потребує охорони, миру, добро-
буту. А ті, хто її провадять і охороняють від вовків – пастирі
й сторожеві пси – це активна меншість, люди іншої породи,
зліплені з іншої глини. Маса потребує, щоб її вести і вона
піде за тим, хто має в крові інстинкт провідництва, коман-
ди, хто має відвагу вказати дорогу і брати відповідальність
за її правильність, хто без компромісу афірмує свою ідею, а
формує її ясно, чітко й недвозначно: хто має виразне «так» і
виразне «ні»! Хто знає, що він любить, а що ненавидить, хто
твердо знає де приятель, а де ворог; хто готовий боротися і
битися за своє, твердо вірить у свою ідею і в те, що лише він
чи вони (дана група) покликані вести народ. Тільки це імпо-
нує масі. Тому й казав Тен, що маса скоріше піде за таким
чабаном, який є різником, і за таким псом, що є вовком, ніж
за проводом, який складається з овець, має психіку маси і не
позбувся притаманного масі отарного інстинкту.



 
 
 

В нації, де не постала така окрема, самосвідома провідни-
цька група, де панує дурійка об’єднання, в такій нації панує
неподільно інстинкт отари. Така нація не виступає самостій-
ним чинником, не відіграє окремої ролі на арені події. Де та-
ка провідницька група викристалізувалася, вона має шанси
вести маси, об’єднати націю. Де такої групи нема, може бути
об’єднання груп, партій і клік, але ніколи не буде об’єднання
нації. Бо не імпонуватиме воно ні чужим, ні своїм.

Деякі наші політики підходять до справи об’єднання так,
ніби йшлося про погодження довгочхунів із перерепенками.
Різниці, які ділили тих достойних осіб, вочевидь, не такі,
щоб не можна було їх за склянкою погодити. Та ж так легко,
здається, «культурним людям» зібратися разом, «вислухати
спокійно різні думки», так легко зробити «свобідний обмін
думок», що є «запорукою здорового, правильного розвитку
збірноти». Навіщо сваритися? Та ж тоді «гурт стає нездібним
до критичного думання», тоді паношиться в ньому «патоло-
гічний комплекс нетерпимості» тощо. І ці довгочхунівські
розмови ведуться в часи світових і громадянських воєн і ре-
волюцій, в часи смертельного протистояння різних запере-
чуючих одна одну ідей! В часи, коли кожна нація розколо-
лася на різні табори і коли всередині кожної спільноти йде
боротьба за «або пан, або пропав!»

Мої опоненти не люблять «абстрактних теорій», вони
воліють реальні факти та практику життя. Гаразд! Візьмімо
реальні факти і то стверджувані не мною, а ними самими,



 
 
 

тими, нібито практичними, закоханими у будь-які об’єднан-
ня, земляками. Проповідують вони об’єднання всіх людей
однієї крові. Це теорія, а що з того виходить на ділі? Ніх-
то з них не почувається в силі бути кромвелівцями, а то-
му – об’єднання! А тоді до такого об’єднання притягаєть-
ся всіх. Притягається тих, хто в своїх деклараціях відмовля-
лися хоч би одним реченням згадати про збройну боротьбу
проти Росії… Втягається тих, хто в інтерв’ю з чужинцями
називали УПА «дрібним явищем, на яке не варто звертати
уваги». Притягається тих, хто називали українських парти-
занів «бандерівськими есесами». Притягається тих, які 1939
року пропонували більшовикам свою «лояльну співпрацю»,
щоб будувати не фантастично-романтичну, а «сучасну, ре-
альну Україну», під проводом Сталіна та МВД… Притя-
гається будь-кого! Притягається тих, хто захоплюються все-
світніми федераціями і гаслом висувають «максимум реля-
тивної незалежності», бо абсолютної незалежності не може
бути… Притягається тих, хто висміюють українських «фа-
шистів» і доносять на них «дорогим товаришам» московсь-
ким соціалістам та іншими.

Це так у політиці: об’єднати всіх. І в літературі також
«єдиний фронт». МУР творить «велику літературу» з усіх,
крім «вузьких націоналістів». Гуртує швейків, а незалежни-
цькі газети ласкаво приймали до себе вихованців Шереха,
про одного з яких нещодавно писали, що був він колись вла-
совцем, співробітником гітлерівських газет, потім бандерів-



 
 
 

цем, далі багрянівцем, а потім став гетьманцем і неокатоли-
ком. Інший також спочатку був співробітником більшовиць-
ких «Нових шляхів» у Львові, потім паризького «Українсь-
кого слова», потім гетьманської «Нації в поході», далі – лау-
реатом Українського католицького союзу, літературним ре-
дактором «Української трибуни», і нарешті опинився в біль-
шовицькому «Громадському голосі».

Подібні швейки творили «єдиний фронт» об’єднання в лі-
тературі (МУР), вимазували націоналістичну ідею («завузь-
ка» була для них!), загиджували «людину визвольного руху»,
обпльовували поетів «Вістника» і цей журнал, і все при по-
вній майже байдужості так званого громадянства, бо й воно
виступало за об’єднання. Й як же ж можна було позбутися в
ньому таких цінних осіб разом із їхніх протектором?

Навіть прихильники збройної боротьби проти Росії вва-
жають, що саме ті, що цю боротьбу ведуть, не мають права
репрезентувати націю. Мусить існувати «загальнонаціональ-
не керівництво». Бо поки його немає, багато з опортуністич-
но налаштованих інтелігентів стоятимуть збоку від цієї бо-
ротьби… І хоч ясно було, що «включитися в революційну бо-
ротьбу» інтелігенція не хоче просто через «звичайний дріб-
номіщанський опортунізм життєвий і політичний»; хоч яс-
но було, що та опортуністична інтелігенція змагалася з УПА
«брехливими демагогічними аргументами», та все ж вияв-
ляться, що треба було обов’язково створити «загальнонаціо-
нальне керівництво» збройною боротьбою, до якого треба



 
 
 

було притягти і тих опортуністів, які виступали проти зброй-
ного руху та ще й «брехливими, демагогічними аргумента-
ми»…

Коли в Галичині 1939 року хотіли творити об’єднання, ко-
ли треба було до керівництва революційною боротьбою втяг-
нути опортуністичні партії, то створити загальне керівниц-
тво, складене з представників різних організованих політич-
них партій, не було можливо просто тому, що такі партії
взагалі не існували. Значна частина колишніх українських
визначних політичних діячів опинилися в таборі УЦК і вела
завзяту боротьбу як проти УПА, так і проти ідеї революцій-
ної боротьби за українську державу загалом.

Але навіть ті одиниці, які «займали нейтральне або при-
хильне становище до УПА», важко було залучити. А опор-
туністичний табір, коли настали спокійніші часи, знову ви-
ліз на денне світло, рекламуючи себе як «мозок народу», як
«єдиних, правовірних демократів». Вилізли, щоб капіталізу-
вати для себе осоружний їхньому серцю повстанський рух в
Україні. Здавалося б, що політиків цього табору треба було б
тримати якнайдалі від революційного табору та руху? Вияв-
ляється, що ні! Що з ними треба ліпити те чи інше, загально-
національне об’єднання, треба консолідуватися з представ-
никами тих неіснуючих партій. Це явище безперечно пато-
логічне!

Аргументація тут не відіграє ролі, вона лише так, між
іншими, бо треба ж мати якусь аргументацію! Насправді



 
 
 

тут говорить голий отарний інстинкт. Бо важко довести, що
об’єднання революціонерів із перекинчиками, з кандидата-
ми на власовців або «лояльних співробітників» більшовиз-
му, зі засадничими ворогами революційної акції, з колишні-
ми або майбутніми квіслінгами, може піти на користь виз-
вольному рухові. Консолідатори радять зійтися різним пар-
тіям разом, кожній уступити трошки зі своєї правди, взяти
трошки з правди іншої партії і справжній шлях буде знайде-
ний. Не буде більше причини сперечатися, зійдуться разом
«єдинокровні брати»… Правда, консолідатори зізнаються,
що впродовж 1930-х років «тільки націоналісти вели безна-
станну війну з усіма наїзниками і передусім вони далі її про-
вадять». Але все ж кличем доби є «згода й об’єднання єди-
нокровних братів» будь-яких партій, які з наїзником ніколи
не боролися і не борються.

Правда, інтелігентніші з об’єднанців уже розуміють, що не
все гаразд із тими «єдинокровними братами», що серед них
є і нешляхетні брати, які «свідомо продають за лакомство
нещасне свою отчизну», просто зрадники і з ними не треба
консолідуватися…

Багато таких? Думаю, що немало. Наша доба, як зазвичай
подібні епохи, викидає нагору і героїв, і плюгавців. І це – не
тільки наша доба. Що з тими «єдинокровними братами» не
все гаразд, зауважив ще І. Франко. Серед тих «єдинокровних
братів» скількох він знаходив людей із «браком правдиво-
го характеру», людей «сентиментальних, без гарту і волевої



 
 
 

сили», скільки ж «будь-якого роду ренегатів і перевертнів»!
Скільки Шевченко знаходив серед земляків «рабів з кокар-
дою на лобі», «лакеїв в золотій оздобі», скільки свинопасів
духом, скільки донощиків і фарисеїв! Скільки серед своїх
земляків знаходив Гоголь «нікчемних малоросіян», які «на-
воднюють Петербург донощиками». Наша жахлива доба, по-
вторюю, викинула на поверхню життя, поруч із осібняками
великого героїзму та посвяти й оте шумовиння. Є ці типи і
в нашому політичному середовищі. Є вони в емігрантських
партіях і в установах будь-якого штибу. І чи їх треба притяга-
ти до «всенаціонального об’єднання»? І тих «єдинокровних
братів» втягати в загальнонаціональну репрезентацію для то-
го, щоб було більше, щоб були всі?!

В конфлікті революційно-самостійницького табору з ти-
ми «землячками» (слово Шевченка) не йдеться, як думають
розчулені патріоти, про різні погляди на визвольну справу,
а про щось зовсім інше. Ідеться про конфлікт людей різної
вдачі, різного духу, різної породи.

А такі конфлікти згладжуються не дискусіями, а бороть-
бою.

Що допоможе взяти тих «землячків» до національного
керівництва? Спільної мови з ними самостійникам не знай-
ти, ні впрягтися з ними до спільної акції. За своєю вдачею во-
ни – квіслінги. Часом зубаті квіслінги, але тільки квіслінги.
В свій народ і його правду вони не вірять, є лише прислуж-
никами кожного окупанта, а гостро (на словах) виступають



 
 
 

лише проти такого займанця, який не хоче з ними говори-
ти, не хоче дати їм «хоч півдулі». Є це порода людей, які бу-
ли, наприклад, за Гітлера – націоналісти, а переміг Рузвельт.
Вони відкрили в собі «демократичне» серце, і навіть соціалі-
стичне. Це люди з психікою тих діячів Першої світової вій-
ни, які за Центральної Ради своєю соціалістичною правовір-
ністю гадали собі купити ласку в панів ситуації. Люди – пси-
хології Винниченка та Грушевського. Як вони себе не нази-
вали б, як не підшивались би під зраджену ними ідею націо-
налізму, з природи, з вдачі – це порода крутіїв, які не мають
віри ні в свою силу, ні в правду свого народу, й які «з тактич-
них оглядів» завжди готові перекинутися під чужий прапор;
які з своєю «дипломатією», можливо, були б на місці дирек-
торів провінційної «Просвіти» або кооперативи, але, які, ви-
лізаючи на арену політики, гублять справу, за яку візьмуться.
Єднатися з ними? Це означає компрометувати національну
ідею перед чужинцями, ослаблювати її престиж і притягаю-
чу силу серед свого загалу. З ними можна, за сприятливих
обставин, створити з України колонію чи протекторат якоїсь
міжнародної мафії, ласки якої вони запобігливо жебрають,
але ніколи – національної України, в якій затріумфувала б
своя правда і сила, з квіслінгами не здобути. Велику помил-
ку роблять ті, хто думають, що справа самостійності та на-
ціональної революції виграє від спілки незалежницьких на-
ціональних груп із табором крутіїв.

Наївно дурити себе надією, що спільно з ними можна



 
 
 

знайти свою велику національну правду. Дехто дуже просто
уявляє собі цю справу. Думає, що «спільнотна правда» може
постати, коли кожен індивідуум і кожна партія «зречеться
частини своєї малої правди на користь великої, загальної»…
Але де ж є ця велика загальна правда? Де її носії? Коли збе-
руться разом різні групи та партії зі своїми «малими прав-
дами», коли вони зречуться частково тих правд, то хто ж їм
подасть ту велику правду, на користь якої вони зрікаються
своїх малих, коли жодна з груп не несе тієї великої правди?
Дехто думає, що треба лише не «занадто сильно» бути при-
в’язаним до своєї правди, що не треба зігрівати її жаром сво-
го серця, а підійти до справи «холодним розумом». Вся біда
в тому, на думку тих угодовців, що «наше сприймання світу
не є холодне, ми огріваємо його своєю сердечною кров’ю», і,
власне, це небезпечно, бо «будучи в кайданах серця, трудно
нам піднятися до схоплення суті буття, як його вимагає від
нас холодний розум»…

А «холодний розум» знає, що «правда не є абсолютна, але
подільна»… Отже, нехай кожен щось скине зі своєї правди й
Україна буде «врятована», знайде свою правду! («Укр. сам.»
за 29.06.1952).

Коли так думати, означає, що намарно посилав нам Гос-
подь своїх пророків і віщунів. Намарно вогняним серцем і
палаючою любов’ю, не «холодним розумом», проповідува-
ли нашу велику правду Шевченко, Леся Українка, Олена
Теліга. Правду абсолютну неподільну! Ні, все наше нещастя



 
 
 

якраз у тому, що мало в нас є таких, хто мають палаюче сер-
це, мало людей, які б трималися нашої великої правди, вва-
жаючи її за абсолютну. Біда в тому, що мало є в нас людей
беззастережної віри, яка не ослаблює, а зміцнює розум. Біда
в тому, що так звані люди холодного розуму – це люди без
віри, без любові. Це – люди вічно хиткі, не маючи ні вираз-
ного «так», ні виразного «ні». Це ті літеплі, ні холодні, ні га-
рячі, яких світова історія викидає на смітник…

Ні, ні з тими людьми дрібних, подільних правд, ні з тими
людьми без серця і без віри, готових завжди «спустити з ці-
ни» своєї дрібної правди, велику правду ніколи не знайти,
ні, не підеться з ними на великий шлях визволення. Правду
несе зі собою зазвичай якась одна, спочатку невелика, гро-
мада. Чи добру чи погану, процес від того не змінюється.
Мала група апостолів несла велику правду. Свою правду нес-
ли Кромвелеві «круглоголові». Свою правду несли хмельни-
чани. Свою «правду» диявола несли якобінці, а за ними –
більшовики. Носієм якоїсь ідеї – доброї чи поганої – завжди
виступає мала група – забобонна, нетолерантна, фанатична
тощо, як називають її ті люди, хто не в стані ні вірити, ні лю-
бити, ні ненавидіти. Треба собі раз назавжди сказати одну
правду: тридцять літ більшовизму в Україні, а до тим при-
близно 120 літ царату, рахуючи від повного скасування авто-
номії 1783-го на Лівобережжі й анексії Правобережжя 1795
року – створили в Україні тип «презренного малороса», в
Галичині – тип рутенця-крутія, який і досі не щез безслідно.



 
 
 

Тип нового українця, в якому відродилася давня козацька
душа, тип, викликаний з минулого генієм Шевченка і діями
нового покоління самостійників і борців, людей нового духу
– у великій меншості є на нашій землі. Коли люди цього ду-
ху з’єднаються разом для своєї великої справи, мусять зна-
ти, що вони – меншість. Мусять знати, що їм не по дорозі
з людьми з психікою «Яреми – хамового сина», який навіть
крилами, що йому за плечима виростають, замітає світлицю
чужого пана. Ця меншість має принести в маси, в загал на-
шу велику правду, та меншість і об’єднає навколо тієї правди
націю. А ніколи – спільні правди довгочхунів і перерепенків.

Ці ідеї я розвивав здавна. А до мене М. Міхновський у
«Самостійній Україні» писав, про що варто нагадати, що не
по дорозі нам із тими «єдинокровними земляками», які «ви-
плекали цілий культ лояльности», які відзначилися нечува-
ними «сервілізмом і безідейністю», які «зробили українсь-
кий рух чимось смішним, чимось ганебним». Міхновський
закликав відмежуватися від так званих україноофілів: «їм не
місце з нами». Це гасло і досі стосується тих «людей спідле-
ного серця», або просто байдужих до справи визволення.

В одній доленосній постанові ще 1950 року зазначено,
що причини невдачі консолідаційних заходів полягали в
«неправильній політичній концепції, в прихованих тенден-
ціях, принципах і методиці та в характері її організаторів».
Як мені здається, то причиною невдачі було лише це остан-
нє – вдача консолідаторів! З людьми такої вдачі не робиться



 
 
 

консолідацій…
Весь світ поділений на різні табори, між якими ведеться

відверта або прихована громадянська війна. На одному бо-
ці – комунізм, його соціалістичні «вороги» – приятелі, при-
ховані міжнародні мафії, що тихо сприяють комунізмові і
Росії, і де лише можуть, знищують на Заході дух націоналіз-
му, ідею свободи народів і людини. Це є світ, який через
непримиренність Москви мусить стримувати її наступ, хо-
ча цього зовсім не хоче. Інший табір – світ християнської
цивілізації, світ власної національної правди, світ, якому ще
дорогі проскрибовані всюди ідеї нації та свободи. Люди цьо-
го табору є в меншості і серед нас. Наші квіслінги знайшли в
тих мафіях нового пана, перед яким б’ють поклони, а завтра,
може, і йому продаватимуть Україну. І тому самі безсильні,
але відчуваючи підтримку усього «прогресивного світу», во-
ни непримиренні й будуть непримиренні до націоналізму і
до нашої власної національної правди. З консолідацій із ни-
ми ніколи нічого не виходить.

Так стається завжди, де стикаються між собою на тісному
мості великі правди, або правда з великою брехнею. Квіслін-
ги зі своїми колегами не панькалися б, якщо б мали за пле-
чима чужу дієву силу. На відсутність прикладів і в еміграції,
коли вони звертаються з доносами до чужих пилатів, щоб
недогідних собі «анархістів» викинути з зали за допомогою
поліції, або з країни, до якої квіслінги себе «акредитували».

В часи, які переживаємо, ті ведуть країну, які її визволять



 
 
 

від займанця. Не інакше було 1648 року в Україні. Не інакше
було б, якщо б Орликові вдався похід 1711-го в Україну. Ве-
лика нісенітниця думати, що «легальне представництво на-
ції» – в краю чи в еміграції – коли край перебуває під зай-
манцем, може керувати повстанським рухом проти окупанта.
Хіба що уряд та армія в боях із окупантом змушені покидати
столицю та продовжувати боротьбу на околицях так, як це
було у 1917–1919 рр. А поза такими випадками, чи револю-
ційну акцію проти окупанта в Галичині, після Версальсько-
го миру, вело УНДО, українська «серйозна репрезентація»,
чи ОУН? Чи збройною акцією Пілсудського керувало «Коло
Польське» у Відні чи Петербурзі? Легальне представництво
нації в окупованому краї – веде, зазвичай, угодову політику
проти «союзника», а часто є його потульним знаряддям. То-
му нема що й думати тим, хто кермують збройною бороть-
бою нації, сушити собі голову ліпленням об’єднань і творен-
ням «загальнонаціонального представництва». На таке емі-
грантське «представництво» треба махнути рукою і робити
своє. Справжнє представництво нації вийде з середовища,
яке вижене з України окупанта. І з тим середовищем тільки й
буде рахуватися чужина. Але це середовище мусить мати на
прапорі не чужі гасла, не сфальшовані нібито «позиції виз-
вольного руху», які такими не є й яких країна не прийме, а
гасла своєї національної правди.

Ті, хто свято переконані, що несуть в Україну нашу вели-
ку правду, люди віри та дії, люди характеру та відваги, люди



 
 
 

непримиренні до ворога і до погані у власних рядах, люди,
які спроможні вирватися з квіслінгівського багна й об’єдна-
ються спільним духом між собою, лише вони заімпонують
чужині, лише вони стануть атракційним, ідейним і організа-
ційним осередком, який згодом потягне за собою – через го-
лови квіслінгів і крутіїв – народ, об’єднаний навколо нашої
національної правди. Якщо цієї групи не буде, ми далі буде-
мо варитися в клоаці об’єднання, і це буде ознакою, що в на-
ших групах і далі панує інстинкт отари, яка не вміє знайти ні
своїх пастирів-чабанів, ні своїх сторожових псів. А такі ота-
ри або роздирають вовки, або дістають для охорони чужих
псів…

Генерал де Голль міг врятувати Францію 1944 року, якщо
б він узяв владу в свої руки, яка лежала на вулиці. Замість
того він почав крутити катеринку об’єднання з усіма «єди-
нокровними (і навіть не єдинокровними!) братами», в тому
числі з комуністами і прихильниками «сучасної Франції»,
які ненавиділи справжню, традиційну національну Францію
до глибини душі, воліли від неї або Москву, або ту чи іншу
міжнародну мафію. Опам’ятався запізно, коли єдина нагода
була втрачена… Грізне застереження для нас!

Серпень, 1952



 
 
 

 
Алфавітний покажчик

 
Антоненко-Давидович Борис (1899–1984) – український

письменник, член літературної організації Ланка-МАРС.
Провів десять років у ГУЛАГу.

Балдвін (Болдуїн) Стенлі (1867–1947) – прем’єр-міністр
Англії (1920-і рр.), консерватор.

Барес (Барре) Моріс (1862–1923) – французький письмен-
ник і мислитель, визначний ідеолог націоналізму, автор ро-
манів «Культ я», «Натхненний пагорб» та ін. Вплинув на
формування світогляду Шарля де Ґолля.

Бекон Веруламський  – дивись: Бекон Френсис.
Бекон Роджер (1214–1294) – англійський філософ, пред-

теча протестантства.
Бекон Френсис (1561–1626) – англійський філософ-раціо-

наліст.
Бенуа П’єр (1886–1950) – французький письменник, автор

пригодницьких романів.
Берґсон Анрі (1859–1941) – французький філософ, пред-

ставник «філософії життя», справив великий вплив на філо-
софію і науку XX ст. Лауреат Нобелівської премії (1927).

Берк Едмунд (1729–1797)  – англійський філософ та
політичний діяч, автор трактату «Роздуми про революцію у
Франції» (1794), який став маніфестом консерватизму.

Бодлер Шарль (1821–1867) – французький поет, предтеча



 
 
 

модернізму і символізму.
Бокль Генрі Томас (1821–1862) – англійський історик, фі-

лософ та соціолог, автор праці «Історія цивілізації в Англії».
Валері Поль (1871–1945) – французький поет і есеїст.
Вергарн Еміль (1858–1916) – бельгійський поет і драма-

тург, фламандець за походженням, писав французький мо-
вою. Один з найбільших представників європейського мо-
дернізму.

Вітмен Волт (1819–1892) – американський поет.
Вольф Християн (1679–1754) – німецький філософ-ра-

ціоналіст.
Ворд Лестер Френк (1841–1913)  – американський бо-

танік, палеонтолог і соціолог. Він був засновником психо-
логічного еволюціонізму та психологізму в соціології США,
першим президентом Американського соціологічного това-
риства (1906–1907).

Воробкевич Сидір (1836–1903) – український буковинсь-
кий письменник, композитор, музично-культурний діяч,
православний священик, педагог, редактор часописів Буко-
вини, художник.

Гавптман Герхарт (1862–1946)  – видатний німецький
письменник, драматург і романіст. Д. Донцов згадує героя
його п’єси «Затоплений дзвін», яку переклала Леся Україн-
ка.

Ґамбетта Леон (1838–1882) – прем’єр-міністр Франції
(1881–1882).



 
 
 

Геракліт з Ефеса (бл. 520 – бл. 460 до Р. X.) – великий
давньогрецький філософ.

Гобс (Гоббс) Томас (1588–1679)  – англійський філо-
соф-раціоналіст і матеріаліст.

Гольбейн молодший Ганс (1497–1543) – німецький худож-
ник епохи Відродження.

Ґодвін Вільям (1756–1836) – англійський філософ-раціо-
наліст і письменник.

Ґрав Жан (1854–1939) – французький громадський діяч,
філософ, теоретик анархізму, популяризатор ідей Петра
Кропоткіна у Франції.

Ґран Ґюі (Ґі) – французький соціолог, етнопсихолог.
Ґумплович Людвіґ (1838–1909) – польський та австрійсь-

кий соціолог і правник – поширював теорію соціального
дарвінізму.

Ґюгенс (Ґюйгенс) Християн (1629–1695) – видатний гол-
ландський вчений-фізик.

Ґюйо Жан Марі (1854–1888) – французький філософ і со-
ціолог, ірраціоналіст.

Джордж Герберт (1593–1633) – англійський поет-мета-
фізик, автор духовної лірики, англіканський священик.

Дивнич – псевдонім Юрія Лавріненка (1905 с. Хижин-
ці, Звенигородський повіт Київської губернії – 1987, Нью-
Йорк) – літературознавець.

Дмовський Роман (1864–1939) – польський політик, на-
ціоналіст і шовініст, один із засновників і керівників націо-



 
 
 

нально-демократичної партії. Згодом міністр закордонних
справ незалежної Польщі. До українців ставився різко нега-
тивно.

Дортен – німецький публіцист і політик, який під час на-
полеонівських війн так захопився ідеями французької демо-
кратії, що закликав приєднати німецькі землі до Франції.

Емерсон Ральф Волдо (1803–1882)  – американський
есеїст, поет і філософ, один з найвидатніших мислителів і
письменників США.

Єфремов Сергій (1876–1939)  – український громадсь-
ко-політичний і державний діяч, літературний критик, істо-
рик літератури, академік Української академії наук (з 1919),
віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового то-
вариства ім. Т. Шевченка у Львові, публіцист, один із твор-
ців української журналістики. Загинув у тюрмі.

Жід (Жид) Андре (1869–1951) – французький письмен-
ник, екзистенціаліст, лауреат Нобелівської премії (1947).

Зіммель Ґеорг (1858–1918) – німецький філософ-ідеаліст,
культуролог.

Зомбарт Вернер (1863–1941) – німецький філософ, істо-
рик та культуролог.

Зудерман Герман (1857–1928)  – німецький белетрист і
драматург.

Ібсен Генрик (1828–1906)  – відомий норвезький драма-
тург.

Кайзерлінґ Герман (1880–1946) – німецький письменник



 
 
 

і філософ-ірраціоналіст.
Кальвін Жан (1509–1564)  – видатний діяч Реформації,

засновник окремого її вчення – кальвінізму, борець із като-
лицизмом.

Карл V (1500–1558) – іспанський король, згодом імпера-
тор «Священної Римської імперії» з династії Ґабсбургів. Вів
тривалі війни з німецькими протестантськими князями, з
французами та турками.

Катон Марк Порцій Старший (234–149 до Р. X.) – дав-
ньоримський політик і письменник, завзятий ворог Карфа-
гену, кожен свій виступ у сенаті закінчував словами: «Кар-
фаген мусить бути зруйнований!».

Кисіль Адам (1580–1653)  – воєвода брацлавський і
київський, за походженням українець, православний, був
прихильником мирного порозуміння з поляками.

Клен Юрій – справжнє прізвище Освальд Бурґгардт
(1891–1947) – український поет, перекладач, літературний
критик.

Кондорсе Марі Жан Антуан Ніколя (1743–1794) – фран-
цузький філософ-раціоналіст, математик, соціолог, політик.
Загинув у час якобінського терору.

Конт Оґюст (1798–1857) – визначний французький фі-
лософ, один з основоположників позитивізму.

Коррадіні Енріко (1865–1931) – італійський письменник,
прихильник фашистського руху.

Коссак-Щуцька Зофія (1889–1968) – польська письмен-



 
 
 

ниця, учасниця руху Опору організації «Жеґота».
Косяченко Григорій (1903–1935) – український поет.
Лаплас П’єр Симон (1748–1827)  – французький фізик,

астроном, математик.
Лє Бон (Лебон) Ґюстав (1841–1931) – французький ми-

слитель, психолог, антрополог і археолог. Його праця «Пси-
хологія мас» (1890) відчутно вплинула на X. Ортеґу-і-Ґас-
сета і його книгу «Бунт мас» (1929). Також він вплинув на
формування політичного світогляду Д. Донцова.

Липинський В’ячеслав Казимирович (1882–1931)  –
український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог,
публіцист, теоретик українського консерватизму. Один із
організаторів Української демократично-хліборобської пар-
тії. За гетьманату – посол України в Австрії.

Мадзіні (Мацціні) Джузеппе (1805–1872)  – видатний
італійський політичний діяч, письменник і літературний
критик. Один з лідерів італійського національно-визвольно-
го руху.

Макіявеллі Нікколо (1469–1527) – знаменитий італійсь-
кий мислитель, державний діяч і письменник. У творі «Дер-
жавець» (1522) проповідував закономірність цинізму і жор-
стокості в політиці. Був улюбленим автором не лише Д. Дон-
цова, але й Сталіна. Донцов написав про нього есей «Микола
Макіявель» (ЛНВ, 1927, кн. X).

Макс Штірнер (1806–1856), псевдонім Каспера Шмід-
та, – німецький філософ-ідеаліст, засновник анархічного ін-



 
 
 

дивідуалізму, примикав до младогегельянців.
Малатеста Ерріко (1853–1932) – італійський анархо-ко-

муніст і друг Бакуніна. Понад 10 років просидів у тюрмі. Ви-
давав та редагував радикальні газети.

Марат Жан Поль (1743–1793) – один з проводирів Фран-
цузької революції та якобінського перевороту 1793 р., пуб-
ліцист і оратор. Убитий жирондистами за участь у якобінсь-
кому терорі та заклики до численних страт.

Марґолін Юлій (1900–1971) – російсько-єврейський пись-
менник, публіцист, історик і філософ, сіоністський діяч.

Масарик Томаш (1850–1937)  – президент Чехословач-
чини (1918–1935), видатний мислитель і політичний діяч
епохи. Прихильно ставився до українців, сприяв розвою
української освіти серед української еміграції у Чехословач-
чині.

Махар Йозеф Сватоплук (1864–1942)  – чеський поет,
письменник, публіцист, політик.

Мирон-Орлик Дмитро (1911–1942) – відомий ідеолог та
діяч ОУН, Крайовий провідник ОУН, загинув від рук геста-
по.

Міль Джон Стюарт (1806–1871)  – англійський філо-
соф-позитивіст і політичний діяч, автор концепції утиліта-
ризму. Але Донцов тут має на увазі Джона Мільтона (1608–
1674), англійського поета, політичного діяча і мислителя,
автора знаменитих поем «Втрачений рай» та «Повернутий
рай».



 
 
 

Моррас Шарль (1868–1952) – французький письменник,
публіцист, мислитель.

Мюллер Макс (1823–1900) – англійський філолог, дослід-
ник східних мов і літератур.

Назарук Осип (1883–1940) – політичний діяч в Галичині,
журналіст, письменник, автор історичних романів «Роксоля-
на», «Ярослав Осьмосисл» та інших.

Орсі П’єтро (1863–1946) – італійський історик родом з
П’ємонту.

Парето Вільфредо (1848–1923) – італійський мислитель
і соціолог.

Петражицький Лев (Леон) (1867–1931)  – польський і
російський соціолог і правознавець, філософ, засновник
психологічної школи права. Покінчив життя самогубством у
Варшаві.

Петро Амієнський (Ам’єнський)  – французький релігій-
ний проповідник, один з головних натхненників Хрестових
походів XI–XIII ст.

Пітт-молодший Вільям (1759–1806)  – британський
політик. Став прем’єр-міністром у 1783 році у віці 24 ро-
ків, був наймолодшим прем’єр-міністром в історії країни. У
1801 році тимчасово залишив посаду, але у 1804 році знову
повернувся і залишався прем’єр-міністром аж до смерті.

Позичанюк Йосип (1913–1944)  – політичний керівник
УПА, голова Бюро інформації УГВР, полковник УПА, пись-
менник. Загинув у бою з енкаведистами.



 
 
 

Полетика Григорій (1725–1784)  – український політич-
ний діяч, походив з козацької старшини, автор трактатів на
історико-політичну тематику.

Райс Еммануїл (1909–1981)  – російський літературний
критик, перекладач і есеїст. Досліджував крім іншого й
українську поезію. Публікувався в «Українській літератур-
ній газеті» та «Сучасності». Французькою мовою за редак-
цією і з передмовою Райса вийшла антологія нової українсь-
кої поезії «L’Ukraine, cette inconnue» (1967).

Ранке Леопольд фон (1795–1886) – німецький консерва-
тивний історик, розробляв закономірності націоналізму.

Рассель Бертранд (Бертран Рассел) (1872–1970) – знаме-
нитий англійський філософ, науковець і громадський діяч,
основоположник англійського неореалізму та неопозитивіз-
му, засновник сучасної філософії логічного аналізу.

Реклю Жан-Жак Елізе (1830–1905)  – визначний фран-
цузький географ, анархіст, автор монументального тво-
ру регіональної географії світу («La Nouvelle Géographie
universelle, la terre et les hommes») у 20 тт. У 5 т. Реклю пред-
ставив Україну як самостійну географічну одиницю, товари-
шував зі М. Драгомановим.

Родс Сесіль Джон (1853–1902) – британський та півден-
ноафриканський політичний діяч, бізнесмен, ініціатор ан-
глійської колоніальної експансії в Південній Африці. Пере-
конаний імперіаліст, що виношував плани створення вели-
ких британських володінь в Африці «від Каїра до Кейптау-



 
 
 

на». Головний ініціатор англо-бурської війни (1899–1902).
Від його імені отримала назву країна Родезія на півдні Аф-
рики, нині Зімбабве.

Рольф Брандт (1886–1953) – німецький журналіст і пись-
менник. Під час Першої світової війни був військовим коре-
спондентом, зокрема в Україні. Після захоплення влади на-
цистами Брандт підписав разом з іншими 87 письменниками
клятву на вірність Адольфу Гітлеру.

Ропс – Даніель-Ропс Анрі (1901–1965)  – французький
історик церкви, католицький письменник, член Французької
академії.

Рузвельт Теодор (1858–1919) – президент США у 1901–
1909 рр. від Республіканської партії.

Рум’янцев-Задунайський Петро (1725–1796)  – граф,
російський державний діяч, полководець, генерал-фельд-
маршал. Відзначився у Семирічній війні 1756–1763 рр., а
особливо як командувач армії в російсько-турецьких війнах
1768–1774 й 1787–1792 рр.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французький письменник,
мислитель.

Сак’я Муні – одне із імен Будди.
Семенко Михайль (1892–1937) – укр. поет-футурист.
Сорель Жорж (1847–1922) – французький філософ і со-

ціолог, теоретик анархізму і революційного синдикалізму.
Його вчення про необхідність «революційного міфу», який
би опанував масами і кликав їх уперед, вплинуло на фор-



 
 
 

мування соціалістичної думки в Італії, зокрема на Антоніо
Ґрамші, а також на ідеологів фашистського руху.

Спенсер Герберт (1820–1903)  – англійський філософ і
соціолог Вікторіанської епохи британського індустріалізму,
один з родоначальників еволюціонізму, ідеї якого користу-
валися великою популярністю, засновник органічної школи
в соціології, ідеолог лібералізму, адепт захисту природних
прав людини, критик утилітаризму. Остаточно затвердив в
науковому обігу термін «соціологія».

Ставровецький Кирило (Транквіліон) (1581–1646)  –
український освітній та церковний діяч, архімандрит, поет.

Сташіц Станіслав (1755–1826) – польський мислитель,
публіцист і вчений. Причетний до розвитку демократизму в
Польщі кінця XVIII ст. та прийняття конституції.

Суарес Андре (1868–1948) – французький поет.
Таґоре (Таґор) Рабіндранат (1861–1941) – бенгальський

письменник та філософ, писав бенгальською мовою. Лауреат
Нобелівської премії (1913).

Тен Іпполіт Адольф (1828–1893)  – французький філо-
соф-позитивіст, естетик, письменник, історик, психолог.
Засновник культурно-історичної школи у мистецтвознав-
стві, автор праць «Філософія мистецтва» (1865) і «Поход-
ження сучасної Франції» (1876–1893, т. 1–3).

Томас – Тома Аквінський (1225–1274) – найбільший фі-
лософ-теолог Середньовіччя, засновник томізму.

Феєрбах Людвіґ (1804–1872)  – німецький філософ-ма-



 
 
 

теріаліст і атеїст, який вплинув на розвій європейського со-
ціалізму і зокрема марксизму.

Фереро Ґуельєльмо (1871–1942) – італійський історик і
публіцист право-консервативних поглядів.

Форд Генрі (1863–1947) – знаменитий американський під-
приємець, засновник автомобільного концерну «Форд Мо-
тор» (1903).

Франс Анатоль (1844–1924) – французький письменник,
автор багатьох романів та оповідань.

Чарторийський Юрій (Єжи Адам) (1770–1861) – польсь-
кий аристократ, очолював польське національне повстання
1830–1831 рр. Носився з ідею відродження козацтва і коза-
цької держави.

Чемберлен Джозеф (1836–1914)  – міністр колоній Ве-
ликої Британії у 1895–1903 рр., палкий прихильник ко-
лоніалізму.

Черкасенко Спиридон Феодосійович (1876–1940)  –
український письменник, драматург та педагог.

Чернецький Антін (1887–1965) – галицький політичний
діяч, журналіст.

Чернявський Микола (1867–1938) – український письмен-
ник, репресований.

Чикаленко Євген (1861–1929) – відомий меценат, який фі-
нансував газету «Рада», авто цінних спогадів та щоденників.

Шаповал Микита (псевдонім Сріблянський) (1882–
1932) – політик, критик, письменник. Один з лідерів партії



 
 
 

соціалістів-революціонерів, член уряду УНР. До революції
працював у лісництві та був активним автором і співредак-
тором модерного часопису «Українська Хата» (1909–1914),
де опублікував багато дуже цікавих есеїв. З 1919 р. – на емі-
грації, де знову ж таки стає співредактором журналу «Нова
Україна» (Прага, 1922–1928).

Шерех-Шевельов Юрій (1908, Харків – 2002, Нью-Йорк,
США)  – видатний літературознавець і мовознавець, автор
вишуканих есеїв та цікавих спогадів. До ідей Донцова ста-
вився з ворожістю, зокрема у статті «Донцов ховає Донцо-
ва» (1948). На жаль, не стримувався і вдавався до фальси-
фікування думок Д. Донцова.

Шлемкевич Микола (1894–1966) – український філософ,
публіцист, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ і
УВАН. Дослідник історії української культури, зокрема, лі-
тератури та філософії.

Шопенгавер Артур (1788–1869) – німецький філософ-іде-
аліст.

Шпенґлер Освальд (1880–1936) – німецький філософ-іде-
аліст і культуролог, автор знаменитого трактату «Присмерк
Заходу» (1918), який мав значний вплив на Д. Донцова.

Штайнер Рудольф Йозеф Лоренц (1861–1925)  – ав-
стрійський вчений, філософ-містик, окультист, письменник,
езотерик, соціальний реформатор, основоположник антро-
пософії.

Штірнер Макс (1806–1856) – німецький філософ, теоре-



 
 
 

тик анархізму.
Щербаківський Данило (1877–1927) – український етно-

граф, археолог, музейний діяч, дослідник українського на-
родного мистецтва. Покінчив самогубством.

Юм (Г’юм) Девід (1711–1776) – англійський філософ та
історик, предтеча позитивізму.
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