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Âiä óïîðÿäíèêà

“Я заãóбився в розóмових пóстелях своєї êраїни і довãо вважав,
що тільêи я один витрачаю свої сили в цій праці або маю тільêи
êільêох товаришів, яêі розлетілися по землі. Потім я побачив, що
весь мислячий світ рóхається в томó ж напрямêó. Велиêим став
для мене той день, êоли я зробив це відêриття”.

П.Я.Чаадаєв (з листа до Шеллінґа)

Петро Яêович Чаадаєв (1794-1856) є непересічною постаттю в
європейсьêій історіософсьêій дóмці першої половини ХІХ століття, йоãо
твори досі читають ó Західній Європі, частêово (з допомоãою елеêтронних
бібліотеê) відбóвається реабілітація йоãо імені і на батьêівщині – в Росії,
хоч, яê відомо, за життя царсьêий режим визнав йоãо божевільним (“за
необхідністю”, – яê напише зãодом сам філософ та пóбліцист). П.Я.Чаадаєв
– не просто своєрідний êамертон любові, християнства, ãóманізмó, яêий
не визнає вищості однієї особи над іншою, бо від народження – всі рівні.
Йоãо ім’я давно повинно бóти поряд із Т.Карлейлем, Р.Емерсоном,
Т.Масариêом та іншими мислителями-людинолюбцями.

Бóли спроби заêинóти нам надмірне захоплення представниêом
російсьêої філософсьêої дóмêи. Це – від незнання, сподіваюсь. Сóть позиції
П.Чаадаєва зводиться до любові, в основі яêої – християнсьêі всепрощення
і просвітництво. Яê відомо, сенс цих понять – понад êордонами, він вічний.
Саме томó (і цілêом слóшно) П.Чаадаєва називають родоначальниêом
російсьêої реліãійної філософії. З оãлядó на це, бóло б щонайменше
нерозóмно не бажати долóчитись до світових взірців християнсьêоãо
ãóманізмó, до дисêóрсó антиімперіалізмó, тим паче, що мислитель жодноãо
разó не вистóпає проти Уêраїни та óêраїнців, хоч і називає нас “рóссами”.

Твори П.Чаадаєва, яêі можна назвати сміливими спробами (чи не
вперше!) об’єêтивно осмислити російсьêó історію та російсьêó національнó
ідентичність, не пішли Росії на êористь. Вони виêлиêали в російсьêій ãромаді
небачене обóрення, осóд, проêляття. Образи переважили Правдó, ãонор –
не дозволив розмислювати над простими питаннями... Хто знає, можливо,
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яêби в Російсьêій імперії бодай трохи прислóхались до ãолосів своїх
пророêів, світ ніêоли не знав би Жовтневоãо переворотó 1917 роêó, а
таêі злі ãенії, яê В.Ульянов (Лєнін), не писали б êриваві сценарії переділó
світó й не розбóдовóвали б Росію, а зãодом – СРСР, за óтопією Платона
(“Заêони”).

Таê, П.Чаадаєв, можливо, бóв різêим. Але хіба Правда завжди солодêа
і приємна? Ось óривêи з першоãо філософічноãо листа: “Ми (росіяни. –
М.Ж.) живемо лиш найобмеженішим сьоãоденням, без минóлоãо й
майбóтньоãо, серед мертвоãо застою”, “...ó нас немає нічоãо
індивідóальноãо, на що моãла б опертись наша дóмêа, але, відособлені
дивною долею від всесвітньоãо рóхó людсьêоãо, ми таêож нічоãо не
сприйняли і зі спадêоємних ідей людсьêоãо родó”. Цьомó теж є пояснення:
“Народи – настільêи ж моральні, яê і оêремі особистості. ¯х виховóють
віêи, яê оêремих людей – роêи. Але ми, можна сêазати, – народ винятêовий.
Ми належимо до тих націй, яêі мовби поза родом людсьêим, а існóють
лишень для тоãо, щоб дати світові яêий-небóдь важливий óроê”.

Чи почóли П.Чаадаєва в Росії хоча б сьоãодні? Без сóмнівó, ні. Інаêше
Кремль не розпочинав би тоãо, що зараз офіційні імформрóпори бездóмно
і з байдóжою холодністю називають “антитерористичною операцією”,
“спецзачистêами” тощо, ніби йдеться не про чеченсьêий народ, не про
матерів, дітей та старих, а, наприêлад, про щось дóже бóденне, яê-от:
“світить сонце” . Винятоê – оêремі інтеліãентні êола, але вони – êонтреліта.
І це – ó ліпшомó випадêó. Кажóчи просто, попри видання йоãо творів і їхнє
поширення в Інтернеті, російсьêий пророê ó рідній вітчизні далі чóжий.

За життя П.Чаадаєва надрóêовано лише один твір – перший
філософічний лист. Ця подія мала місце ó жóрналі Надєждіна “Телесêоп”
(1836). Яê наслідоê – жóрнал заêрито, редаêтора óв’язнено, а автора
проãолошено (не діаãностовано!) божевільним. Твори енциêлопедиста
П.Чаадаєва, яêий об’їздив цілó Європó, виходять переважно францóзьêою,
анãлійсьêою, німецьêою, проте вони заборонені в Росії. Лише напередодні
Першої світової війни бóло видано двотомниê “Сочинения и письма” (Т.1-
2. – 1913-1914). Та й за часів СРСР нам дозóють правдó, спотворюють
óявлення про ньоãо. Можна сêазати, для широêоãо заãалó П.Чаадаєв –
постать майже невідома, навіть не всі ãóманітарії до ладó можóть щось
про ньоãо сêазати. Дарма. Він заслóãовóє на визнання, осмислення,
мабóть, не менше, ніж більшість заãальновизнаних мислителів – від
античних часів до сьоãодення. І це – не висоêі слова. Щоб переêонатись
ó ãлибоêодóмності, освіченості П.Чаадаєва, варто прочитати йоãо твори.

Вони – філософсьêі й пóбліцистичні твори – не данина часові, не
замовлення аêадемічної óстанови, не ãрафоманство з метою заробити.
Ні. Це – стан, порив дóші, очищення сóмління, і біль, і розпач, і надія, і
віра, і любов. Йоãо теêсти народжені не хворобливою óявою, яêó
приписóвали сóчасниêи, а ãлибоêим аналізом (часто першоджерел)
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літератóрних, біблійних, êóльтóрно-мистецьêих пам’ятоê давнини і
своãо часó – від ãрецьêої та римсьêої антиêи, Китаю, Індії, Єãиптó –
до сóчасної (початоê ХІХ ст.) Європи та Росії.

*    *    *
Осêільêи творів óêраїнсьêою мовою П.Чаадаєва раніше не

видавали (мабóть, і  не переêладали, хоч іноді цитóвали та
осмислювали), ми вирішили яêось заповнити цю міждисциплінарнó
“білó плямó”, насамперед ціêавó філософії, пóбліцистиці, історії,
літератóрознавствó, боãослов’ю. Теêсти для опрацювання (росій-
сьêою) ми, тобто я з дрóжиною Віêторією, яêа мені допомаãала, аби
це видання бóло підãотовлене до дрóêó, взяли з інтернетó. Я переêлав
перший і третій з “Філософічних листів”, “Аполоãію божевільноãо”,
“Уривêи та різні дóмêи (1828-1850-ті роêи)”, “Деêільêа слів про
польсьêе питання”, дрóжина – інші шість “Філософічних листів” –
дрóãий, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий.

Робота бóла сêладна, але ціêава. Можливо, не все вдалось передати
беззастережно, ми, зрештою, і не претендóвали на найдосêоналіший
літератóрний переêлад, однаê, ãадаю, сóть і  хід дóмоê П.Чаадаєва нам
вдалось подати зрозóміло.

Оêремо хотіли б подяêóвати всім, хто впродовж нашої переêладацьêої
праці, редаãóвання, êореêтóри надихав, морально підтримóвав,
насамперед – моїй родині. Присвячено переêлад нашим дітêам –
трирічномó Боãданчиêові і дворічній Оленці.

Ми не зверталися по спонсорсьêó допомоãó ні до політичних партій,
ні до ãромадсьêих орãанізацій, ані до не знайомих мені бізнесменів. Попри
очіêóвані сêладнощі з фінансóванням видання, завдяêи небайдóжомó
ставленню моãо одноêóрсниêа, дрóãа і êóма, êиянина Ярослава Петровича
Хобти, ви, шановні читачі, маєте можливість прочитати цю êнижêó. Нехай
наша сêромна переêладацьêа і óпорядницьêа праця стане ó приãоді всім,
êоãо ціêавлять джерела ãлибоêої філософсьêої та пóбліцистичної дóмêи
безêомпромісноãо Петра Яêовича, в основі візії яêоãо – Творець.

Мар’ян Житарюê,
êандидат філолоãічних наóê,

доêторант Інститóтó жóрналістиêи Київсьêоãо
національноãо óніверситетó

імені  Тараса Шевченêа
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Ôiëîñîôi÷íi ëèñòè

ËÈÑÒ ÏÅÐØÈÉ

Нехай прийде Царство Твоє
Єванãеліє від Маттея, VI, 10

Добродійêо!
Саме ваші щиросердність та щирість подобаються мені найбільше,

саме їх я найбільше цінóю ó вас. Мірêóйте ж, яê мав здивóвати мене ваш
лист. Цими чóдовими властивостями вашоãо хараêтерó я бóв зачарований
з першої хвилини нашоãо знайомства, вони й спонóêали мене ãоворити з
вами про реліãію. Все навêоло нас моãло змóсити мене тільêи мовчати.
Помірêóйте ж іще раз, яê я бóв здивований, êоли отримав вашоãо листа!
Ось і все, що я можó сêазати вам стосовно дóмêи, яêó, яê ви вважаєте, я
сêлав для себе про ваш хараêтер. Та не ãоворімо більше про це і перейдімо
одразó ж до серйозної частини вашоãо листа.

По-перше, звідêіля цей неспоêій ó ваших дóмêах, яêий вас таê хвилює
і таê виснажóє, яêий, з ваших слів, позначився навіть на вашомó здоров’ї?
Невже він – сóмний наслідоê наших розмов? Замість мирó й óтихомирення,
яêе повинно бóло б виêлиêати ó вас нове почóття, пробóджене ó вашомó
серці, – воно для вас нóдотне, неспоêійне, майже яê мóêи сóмління. Одначе,
чи маю я цьомó дивóватись? Це – заêономірний наслідоê тоãо сóмноãо
óстрою, яêомó підпорядêовані óсі наші серця та всі óми. Ви тільêи піддались
впливові сил, яêі панóють тóт над óсіма, від вищих щаблів сóспільства до
раба, що живе тільêи для втіхи своãо повелителя.

Та й яê моãли б ви встояти проти цих óмов? Самі риси, що відрізняють
вас од натовпó, мають сприяти вашій наддостóпності шêідливомó впливó
повітря, яêим ви дихаєте. Той дріб’язоê, що я дозволив собі сêазати вам,
чи міã він зміцнити ваші дóмêи ó всьомó, що вас оточóє? Чи міã я очистити
атмосферó, в яêій ми живемо? Я мóсив передбачати наслідêи, і я їх справді
передбачав. Звідсіль ті численні замовчóвання, яêі, звичайно, менш за
все моãли додати впевненості вашій дóші і заêономірно повинні бóли вас
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збентежити. І êоли б я не бóв óпевнений, що, яêі б сильні не бóли
страждання, яêі може виêлиêати не цілêом пробóджене в серці реліãійне
почóття, таêий стан óсе ж ліпший, ніж повна летарãія, – мені залишалося
б тільêи поêаятись за свій вибір. Та я сподіваюсь, що хмари, яêі застеляють
зараз ваше небо, з часом перетворяться на блаãодатнó росó, яêа
запліднить сім’я, êинóте ó ваше серце, а вплив, спричинений на вас
деêільêома незначними словами, є для мене точною заставою тих, ще
важливіших, наслідêів, яêі, без сóмнівó, спродóêóє робота вашоãо власноãо
розóмó. Віддайтесь без страхó дóшевним поривам, що пробóджóватиме
ó вас реліãійна ідея: з цьоãо чистоãо джерела можóть виниêати лишень
чисті почóття.

Що стосóється зовнішніх óмов, то задовольняйтесь поêи що
óсвідомленням, що вчення, основане на верховномó принципі єдності та
прямої передачі істини в неперервномó списêó йоãо слóжителів, звичайно,
найбільше відповідає істинномó дóхові реліãії, бо він повністю зводиться
до ідеї злиття всіх існóючих на світі моральних сил в однó дóмêó, в одне
почóття, й до постóповоãо встановлення таêої соціальної системи або
церêви, яêа повинна впровадити царство істини серед людей. Бóдь-яêе
інше вчення фаêтором своãо відходó від початêової доêтрини вже
заздалеãідь заперечóє дію висоêоãо заповітó Спасителя: Отче святий,
збережи їх, нехай бóдóть єдині, яê і ми; і не праãне встановлення Царства
Божоãо на землі. З цьоãо, однаê, не випливає, що ви обов’язêово повинні
додержóватись цієї істини перед óсіма: не в цьомó, звичайно, ваше
поêлиêання. Навпаêи, сам принцип, з яêоãо ця істина походить, зобов’язóє
вас, з оãлядó на ваше місце в сóспільстві, вважати її лише внóтрішнім
світочем вашої віри, і не більше. Я щасливий, що сприяв наверненню
ваших дóмоê до реліãії; та я бóв би вêрай нещасливим, яêщо б водночас
завдав вам смóтêó, яêий із часом неминóче послабив би вашó вірó.

Я, здається, ãоворив вам одноãо разó, що найліпший спосіб збереãти
реліãійне почóття – це дотримóватись óсіх звичаїв, реêомендованих
церêвою. Ця вправа поêірності є чимось більшим, ніж прийнято вважати,
і найбільші óми поêладали її на себе свідомо й обдóмано, – вона і є
справжнім слóжінням Боãові. Ніщо таê не зміцнює дóх ó йоãо вірóваннях,
яê сóворе додержання всіх їхніх обов’язêів. До тоãо ж, більшість обрядів
християнсьêої реліãії, навіяних вищим розóмом, мають справжню
животворнó силó для êожноãо, хто вміє перейнятись їхніми істинами. Є
тільêи один беззаперечний винятоê з цьоãо правила, – êоли людина
відчóває вірó вищó, ніж та, яêó відчóває маса, – вірó, яêа підносить дóх
до витоêó бóдь-яêої незаперечності і водночас зовсім не сóперечить
народним вірóванням, а, навпаêи, їх підсилює. Тоді, і тільêи тоді,
дозволено іãнорóвати зовнішню обрядовість, аби вільніше займатися
важливішою працею. Але ãоре томó, хто ілюзії власної пихи або омани
власноãо розóмó сприйняв би яê найвище прояснення, яêе начебто
поставило б йоãо поза заãальним заêоном! Ви ж, добродійêо, що ви
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можете зробити ліпшоãо, ніж óпоêоритись? Це таê личить вашій статі!
Повірте, це, найвіроãідніше, óмиротворить ваш схвильований дóх і проллє
тихó відрадó ó ваше життя.

Та чи й óявляємо, сêажіть, навіть за світсьêими поняттями, більш
орãанічний спосіб життя для жінêи, розвинóтий розóм яêої вміє знаходити
принади в пізнанні та ó величних емоціях споãлядання, а не життя
зосереджене і присвячене значною мірою роздóмам і реліãійним справам?
Ви êажете, що при читанні ніщо не збóджóє таê сильно вашої óяви, яê
сцени мирноãо і серйозноãо життя, яêі, схожі на êраєвид преêрасної
сільсьêої місцевості на заході дня, вливають ó дóшó мир і на мить ховають
нас від ãірêої або банальної дійсності. Та ці êраєвиди – не витвір фантазії,
від вас однієї залежить здійснення бóдь-яêої з цих чарівних виãадоê; і для
цьоãо ó вас є все необхідне. Ви бачите, я проповідóю не надто сóворó
мораль: ó вашій прихильності, в найзаманливіших мріях вашої óяви я праãнó
знайти те, що може óмиротворити вашó дóшó.

У житті не все стосóється фізичноãо, а й дóховноãо бóття людини. Не
слід цим нехтóвати: для дóші, яê і для тіла, таê само існóє відомий режим.
Треба вміти йомó підêорятись. Це – давня істина, я знаю. Та мені
дóмається, в нашій вітчизні вона ще дóже часто має певнó цінність новизни.
Одна з найжóрливіших рис нашої своєрідної цивілізації поляãає в томó,
що ми щойно тепер відêриваємо істини, яêі вже давно збиті в інших місцях
і навіть поміж народів, що баãато в чомó далеêо від нас відстали. Це
відбóвається через те, що ми ніêоли не йшли поряд з іншими народами,
ми не належимо до жодноãо з велиêих сімейств людсьêоãо родó; ми не
належимо ні до Заходó, ні до Сходó, в нас немає традицій ні одноãо, ні
іншоãо. Перебóваючи немовби поза часом, ми не бóли зачеплені всесвітнім
вихованням людсьêоãо родó.

Цей дивний зв’язоê людсьêих ідей протяãом століть, ця історія
людсьêоãо дóхó, що вознесли йоãо до тієї висоти, на яêій він перебóває ó
всьомó іншомó світі, не вплинóли на нас ніяê. Те, що в інших êраїнах óже
давно є самою основою спільноãо життя, для нас – тільêи теорія та
світоãляд. І ось приêлад: ви, хоч і маєте таêó добрó здатність для сприйняття
всьоãо істинноãо і доброãо ó світі, ви, êомó самою природою сóдилося
знати все, що дає найсолодші і найчистіші радощі дóші, – êажóчи відверто,
чоãо ви досяãли з óсіма цими переваãами? Вам доводиться дóмати навіть
не про те, яê прожити життя, а яê прожити день. Самі óмови, яêі в інших
êраїнах є неодмінним атрибóтом життя, в яêомó таê природно поєднóються
всі події дня і без чоãо таê само неможливе здорове моральне існóвання,
мов здорове фізичне життя без свіжоãо повітря, – ó вас від них немає і
слідó. Ви розóмієте, що мова йде поêи що зовсім не про моральні принципи
і не про філософсьêі істини, а просто про впорядêоване життя, про ті
звичêи і навиêи свідомості, яêі сприяють невимóшеності розóмó і вносять
правильність ó дóшевне життя людини.
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Гляньте довêола себе. Чи не здається вам, що всім нам не
сидиться на місці? Ми всі маємо виãляд êочівниêів. Ніхто не існóє
стабільно, ні ó чомó не вироблено ãарних звичоê, ніщо не має правил
– немає навіть домашньоãо воãнища... Немає нічоãо, що прив’язó-
вало б, що пробóджóвало б ó вас симпатію чи любов, нічоãо міцноãо,
нічоãо постійноãо – все тече, все минає, не залишаючи слідó ні поза,
ні всередині вас. У власних домівêах ми, наче ãості, в сім’ї
виãлядаємо, яê чóжоземці, ó містах наãадóємо êочівниêів, і навіть
більше, ніж ті êочівниêи, яêі випасають свої отари в наших степах,
адже вони більше віддані цим пóстелям, ніж ми – нашим містам. І не
дóмайте, бóдь ласêа, що те, про що йдеться, не важливе. Ми й оêрім
цьоãо ображені долею, – не додаватимемо ж до інших наших бід
хибне óявлення про себе, не зазіхатимемо на сóто дóховне життя...
Навчимося жити розóмно в емпіричній реальності. Та спершó
поãоворимо ще трохи про нашó êраїнó; ми не вийдемо за межі нашої
теми. Без цьоãо встóпó ви не зрозóміли б тоãо, що я повинен вам
сêазати.

У êожноãо народó бóває період бóрхливоãо хвилювання, пристрасноãо
неспоêою, діяльності непродóманої та пóстої. У цей час люди стають
блóêачами-бóрлаêами ó світі, фізично та дóховно. Це – епоха сильних
відчóттів, широêих задóмів, велиêих пристрастей народних. Народи тоді
збóджено, безпричинно, та не без êористі для майбóтніх поêолінь,
метóшаться. Цей період пережили всі сóспільства. Вони зобов’язані йомó
найясêравішими споãадами, ãероїчним елементом власної історії, своєю
поезією, всіма найсильнішими і плідними власними ідеями. Це – неодмінна
основа бóдь-яêоãо сóспільства. Інаêше в пам’яті народів не бóло б нічоãо,
чим вони моãли б дорожити, що моãли б любити. Вони бóли б близьêими
тільêи до прахó землі, на яêій живóть. Ця заманлива фаза в історії народів
– це їхня юність, епоха, êоли їхні таланти розвиваються найсильніше, і
пам’ять про яêó є радістю та наóêою їхньої зрілості. У нас нічоãо цьоãо
немає. Спочатêó – диêе варварство, потім – ãрóбе неóцтво, пізніше –
жорстоêе і принизливе чóжоземне панóвання, дóх яêоãо зãодом
óспадêóвала наша національна влада, – таêа сóмна історія нашої юності.
Цьоãо періодó бóрхливої діяльності, êипóчої ãри дóховних сил народних, ó
нас не бóло зовсім. Епоха нашоãо соціальноãо життя, що відповідає цьомó
віêові, бóла заповнена тьмяним і похмóрим існóванням, позбавленим сили
й енерãії, яêе ніщо не оживлювало, êрім злочинств, нічоãо не пом’яêшóвало,
êрім рабства. Ні чарівних споãадів, ні ãраціозних образів ó пам’яті народó,
ні потóжних повчань ó йоãо переêазах. Поãляньте на всі прожиті нами
століття, на весь зайнятий нами простір, – ви не знайдете жодноãо
привабливоãо споãадó, жодноãо солідноãо пам’ятниêа, що владно вêазóвав
би нам на минóле і відтворював би йоãо жваво та êартинно. Ми живемо
лиш найобмеженішим сьоãоденням, без минóлоãо й майбóтньоãо, серед
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мертвоãо застою. І яêщо ми іноді схвильовані, то зовсім не через
надію або розрахóноê на певне заãальне блаãо, а через дитячó
леãêоважність, з яêою маля пробóє встати і простяãає рóчêи до
êалатальця, що поêазóє йомó няня.

Справжній розвитоê людини в сóспільстві ще не почався для
народó, яêщо йоãо життя ще не стало влаштованішим, леãшим і
приємнішим, аніж ó нестабільних óмовах первісної епохи. Яê ви хочете,
щоб зерна добра дозрівали в яêомó-небóдь сóспільстві, поêи воно
ще ваãається без переêонань та правил навіть ó щоденних справах,
а життя ще зовсім не впорядêоване? Це – хаотичне бродіння ó світі
дóховномó, яêе схоже до тих змін в історії Землі, що передóвали
сóчасномó станові нашої планети. Ми досі перебóваємо на цій стадії.

Роêи ранньої юності, проведені нами в тóпій нерóхомості, не залишили
жодноãо слідó в нашій дóші. У нас немає нічоãо індивідóальноãо, на що
моãла б опертись наша дóмêа, але, відособлені дивною долею від
всесвітньоãо рóхó людсьêоãо, ми таêож нічоãо не сприйняли і зі
спадêоємних ідей людсьêоãо родó. Водночас саме на цих ідеях базóється
життя народів; із цих ідей народжóється їхнє майбóтнє, випливає їхній
моральний розвитоê. Яêщо хочемо мати позицію, яê інші цивілізовані
народи, ми повинні певним чином повторити ó себе виховання людсьêоãо
родó. Цьомó може прислóжитись історія народів та наслідоê рóхó століть.
Звичайно, це завдання важêе і, можливо, за все людсьêе життя йоãо не
реалізóвати, та насамперед треба дізнатись, ó чомó річ, чим є виховання
людсьêоãо родó і яêе місце займаємо ми в заãальномó óстрої.

Народи живóть лише сильними враженнями, що залишають ó їхній
дóші минóлі віêи, та спілêóванням з іншими народами. Ось чомó êожна
оêрема людина óсвідомлює свій зв’язоê з цілим людством.

Що таêе життя людини, êаже Цицерон, яêщо пам’ять про минóлі
події не поєднóє нинішнє з минóлим! Ми ж, прийшовши ó світ, яê незаêонні
діти, без спадêó, без зв’язêó з людьми, що жили на Землі до нас, ми не
маємо ó своїх серцях нічоãо з тих óроêів, яêі передóвали нашомó
існóванню. Кожномó з нас доводиться самомó зв’язóвати пірванó нитêó
спорідненості. Що в інших народів є звичêою, інстинêтом, це нам
доводиться вбивати в ãолови óдарами молота. Наші споãади не виходять
за вчорашній день; ми, таê би мовити, чóжі самі для себе. Ми таê дивно
мандрóємо ó часі, що з êожним нашим êроêом вперед минóла мить зниêає
для нас назавжди. Це – заêономірний наслідоê êóльтóри, що цілêовито
базóється на запозиченні та наслідóванні. У нас зовсім немає
внóтрішньоãо розвитêó, природноãо проãресó, êожна нова ідея безслідно
витісняє старі, адже вона не є їхнім наслідêом, а з’являється до нас Боã
знає звідêи. Осêільêи ми сприймаємо завжди лише ãотові ідеї, то в нашомó
мозêó не óтворюються ті незабóтні борозни, яêі розвивалися б послідовно
і яêі сêладали б їхню силó. Ми ростемо, та не дозріваємо; рóхаємось
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вперед, та по êривій, що не доведе до мети. Ми схожі на тих дітей,
яêих не привчили дóмати самостійно; ó зріломó віці в них немає
нічоãо своãо; óсе їхнє знання – в їхньомó зовнішньомó побóті, вся
їхня дóша – поза ними. Саме таêі ми.

Народи – настільêи ж моральні, яê і оêремі особистості. ¯х
виховóють віêи, яê оêремих людей – роêи. Але ми, можна сêазати, –
народ винятêовий. Ми належимо до тих націй, яêі мовби поза родом
людсьêим, а існóють лишень для тоãо, щоб дати світові яêий-небóдь
важливий óроê. Повчання, яêе ми поêлиêані продемонстрóвати,
звісно, не бóде втрачене; та хто може сêазати, êоли ми станемо
частиною людства і сêільêи поневірянь сóдилось нам стерпіти, перш
ніж збóдеться наше призначеня?

Усі народи Європи мають спільнó фізіономію, деяêó сімейнó подібність.
Усóпереч оãóльномó поділó їх на латинсьêó та тевтонсьêó раси, на південних
та північних – óсе ж є заãальний зв’язоê, що поєднóє їх óсіх в одне ціле, і
очевидний для êожноãо, хто ãлибше вниêнóв ó їхню спільнó історію. Ви
знаєте, що ще порівняно недавно ціла Європа називалася християнсьêим
світом, і цей вислів вживали в пóблічномó праві. Крім спільноãо хараêтерó,
ó êожноãо з цих народів є ще свій оêремий хараêтер, але і перше, і дрóãе
цілêовито зітêано з історії та традиції. Вони є послідовним ідейним спадêом
цих народів. Кожна оêрема людина êористóється там власною долею цьоãо
спадêó, леãêо та без надзóсиль вона набирає собі в житті запас цих знань
і навиêів та має з цьоãо певнó êористь. Порівняйте самі і сêажіть, чи баãато
ó нашомó повсяêденні виниêає елементарних ідей, яêими можна бóло б із
ãріхом навпіл êерóватись ó житті? І заóважте, тóт йдеться не про набóття
знань і не про читання, не про щось дотичне до літератóри чи наóêи, а
просто про взаємне спілêóвання óмів, про ті ідеї, яêі оволодівають дитиною
в êолисці, оточóють її ó дитячих іãрах і передаються їй з ласêою матері, яêі
ó виãляді різноманітних почóттів прониêають до самих аж êістоê разом із
повітрям, яêим дихає, і створюють йоãо моральнó сóть ще до народження
і до входження в сóспільство. Чи хочете знати, яêі це ідеї? Це – ідеї
обов’язêó, справедливості, права, порядêó. Вони народжені самими
подіями, що óтворили там сóспільство, вони є неодмінним елементом
соціальноãо ладó цих êраїн.

Це і є атмосфера Заходó. Це – більше, ніж історія, більше, ніж
психолоãія. Це – фізіолоãія європейсьêої людини. Чим ви заміните це ó
нас? Не знаю, чи можна зі сêазаноãо щойно вивести що-небóдь достатньо
безóмовне і, яê наслідоê, отримати яêийсь непорóшний принцип. Однаê
не можна не помічати, що таêе дивне становище народó, дóмêа яêоãо не
прилóчається до жодних ідей, що постóпово розвивались ó сóспільстві й
повільно виростали одна з одної, і óчасть яêоãо в заãальномó постóповомó
рóсі людсьêоãо розóмó обмежóвалась тільêи сліпим, поверховим і часто
неориãінальним наслідóванням інших націй, повинно моãóтньо впливати
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на дóх êожної оêремої людини в цьомó народі.
Яê наслідоê, ви побачите, що всім нам браêóє впевненості, розóмової

методичності, лоãіêи. Західний силоãізм для нас чóжий. Наші найêращі
óми потерпають від чоãось значнішоãо, ніж просто леãêоважність.
Найêращі ідеї, з оãлядó на відсóтність зв’язêó або послідовність,
завмирають ó нашомó мозêó і перетворюються в безплідних привидів.
Людині властиво розãóблюватись, яêщо вона не знаходить способó
поєднатись із тим, що їй передóє, і з тим, що бóде після неї. Вона
позбóвається бóдь-яêої твердості, бóдь-яêої впевненості. Не êерована
почóттям неперервності, вона вважає себе заãóбленою ó світі. Таêі
розãóблені люди є ó всіх êраїнах; ó нас, на жаль, це заãальна риса.
Це зовсім не та леãêоважність, яêó êолись заêидали францóзам і яêа
фаêтично бóла не чимось іншим, а здатністю леãêо засвоювати речі;
ця леãêоважність не виêлючала ні ãлибинó, ні широтó розóмó, а
вводила в обіã незвичнó принадність та витонченість. Це – недбалість
життя, позбавленоãо досвідó та передбачення, життя, що не бере до
óваãи нічоãо, êрім мимовільноãо існóвання особи, яêа відірвана від
родó, життя, не цінóє ні честі, ні óспіхів яêої-небóдь системи ідей та
інтересів, ані тоãо родовоãо спадêó і тих численних наêазів та перспеêтив,
яêі, за óмов побóтó, що базóється на пам’яті минóлоãо і передбаченні
майбóтньоãо, є й сóспільним, і приватним життям. У наших ãоловах немає
зовсім нічоãо спільноãо – все в них індивідóальне і все хитêе й неповне.
Мені навіть здається, що в нашомó поãляді є яêась дивна невизначеність,
щось холодне і невпевнене, що наãадóє частêово обличчя тих народів, яêі
стоять на нижчих щаблях соціальної драбини. У чóжих êраїнах, особливо
на півдні, де обличчя дóже виразні і дóже пожвавлені, не раз, порівнюючи
обличчя моїх співвітчизниêів з обличчями тóбільців, я бóв вражений німотою
наших облич.

Іноземні вважають достоїнством нашó своєріднó відчайдóшнó відваãó,
що найчастіше має місце в найнижчих верствах народó; однаê, маючи
можливість бачити тільêи оêремі прояви національноãо хараêтерó, вони
неспроможні оцінювати ціле. Вони не бачать, що та ж основа, завдяêи яêій
ми іноді бóваємо таêі відважні, робить нас завжди нездатними до
заãлиблення та наполеãливості; вони не бачать, що цій байдóжості щодо
життєвих небезпеê відповідає в нас таêа ж цілêовита байдóжість до добра
і зла, до істини і до брехні, і що саме це позбавляє нас óсіх моãóтніх стимóлів,
яêі допомаãають óдосêоналюватись. Вони не бачать, що саме завдяêи цій
безпечній відвазі навіть найвищі êласи в нас, на жаль, не позбавлені тих
вад, яêі в інших êраїнах притаманні лише найнижчим верствам сóспільства.
Вони не бачать, зрештою, що, êоли нам притаманні яêісь чесноти молодих
та малорозвинóтих народів, ми вже не володіємо одначе жодним із
достоїнств, властивим народам зрілим та висоêоêóльтóрним.

Я не хочó сêазати, звичайно, що в нас лише вади, а в європейсьêих
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народів лише чесноти. Позбав Господи! Але я êажó, що для
правильноãо траêтóвання народів слід вивчати заãальний дóх, що
сêладає їхнє життєве начало. Бо саме він, а не та чи інша риса
хараêтерó, може вивести їх на шлях моральної досêоналості і
постійноãо розвитêó.

Народні маси підпорядêовані відомим силам на чолі сóспільства.
Вони не дóмають самі; серед них є певна êільêість мислителів, яêі
дóмають за них, подають імпóльс êолеêтивномó розóмові народó та
рóхають йоãо вперед. Водночас, êоли невелиêа ãрóпа людей мірêóє,
інші відчóвають, і в підсóмêó відбóвається заãальний рóх. За винятêом
деяêих отóпілих племен, що збереãли тільêи зовнішню подобó
людини, сêазане справедливе щодо всіх народів на Землі. Первісні
народи Європи – êельти, сêандинави, ãерманці – мали своїх дрóїдів,
сêальдів та бардів, яêі бóли по-своємó сильними мислителями.
Поãляньте на племена Північної Америêи, яê і таê ретельно
намаãається знищити матеріальна êóльтóра Сполóчених Штатів:
серед них є й люди дивовижної ãлибини.

І ось я запитóю вас, де наші мóдреці, наші мислителі? Хто êолись мислив
за нас, хто тепер за нас мислить? Адже, бóдóчи між двома ãоловними
частинами світó, Сходом та Заходом, óпираючись одним ліêтем ó Китай, іншим
– в Німеччинó, ми повинні бóли поєднати два велиêі начала дóховної природи:
óявлення і розóм, і поєднóвати в нашій цивілізації історію цілої земної êóлі. Та
не таêó роль визначило нам провидіння. Більш тоãо, воно мов би зовсім не
тóрбóвалось про нашó долю. Позбавивши нас своєї блаãодатної дії на
людсьêий розóм, воно повністю залишило нас наодинці, відмовилось хоч
яêось втрóчатись ó наші справи, не захотіло нічоãо нас навчити. Історичний
досвід для нас не існóє, поêоління і століття минóли для нас марно. Дивлячись
на нас, можна бóло б сêазати, що заãальний заêон людства відмінено щодо
нас. Одиноêі ó світі, ми нічоãо не дали світові, нічоãо не навчили йоãо; ми не
запропонóвали жодної ідеї до чисельних ідей людсьêих, нічим не сприяли
проãресові людсьêоãо розóмó. Все, що ми отримали від цьоãо проãресó, ми
спотворили. З першої хвилини нашоãо сóспільноãо існóвання ми нічоãо не
зробили для заãальноãо блаãа людей; жодна êорисна дóмêа не народилась
на безплідномó ґрóнті нашої батьêівщини; жодна велиêа істина не вийшла з
нашоãо середовища; ми не завдавали собі трóдó придóмати щось самим, а
з тоãо, що виãадали інші, ми переймали тільêи оманливó зовнішність і даремнó
розêіш.

Дивно: навіть ó світі наóêи, що обіймає все, наша історія ні до чоãо не
пристає, нічоãо не з’ясовóє, нічоãо не доводить. Яêби диêі орди, що збóрили
світ, не пройшли по êраїні, в яêій живемо, перед тим, яê прямóвати на
Захід, нам ледве бóла б відведена сторінêа ó всесвітній історії. Яêби ми
не розêинóлись від Берінãової протоêи до Одера, нас і не помітили б.
Своãо часó велиêий чоловіê захотів просвітити нас, і для тоãо, щоб
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заохотити нас до освіти, êинóв нам плащ цивілізації: ми підняли плащ,
але не торêнóлись до освіти. Іншим разом, інший велиêий цар,
прилóчаючи нас до нашоãо славноãо призначення, провів нас
переможно з одноãо êраю Європи до іншоãо; вернóвшись із цьоãо
тріóмфальноãо походó через найосвіченіші êраїни світó, ми принесли
з собою лише ідеї та праãнення, наслідêом яêих стало величезне
нещастя, що відêинóло нас на півстоліття назад. У нашій êрові є дещо
вороже бóдь-яêомó правдивомó проãресові. І заãалом ми жили й
продовжóємо жити лишень для тоãо, щоб стати яêимось важливим
óроêом для віддалених поêолінь, яêі зóміють йоãо зрозóміти; нині ж
ми в бóдь-яêомó разі є пробілом ó моральномó світопорядêó. Я не
можó вдосталь надивóватись цій незвичайній пóстоті і відоêремленості
нашоãо соціальноãо існóвання. Зрозóміло, причиною цьомó є
частêово незбаãненна доля, але, яê і в óсьомó, що відбóвається в
моральномó світі, тóт винна теж і сама людина. Звернімось ще раз до
історії: вона – êлюч до розóміння народів.

Що ми робили тоді, êоли в боротьбі енерãетичноãо варварства північних
народів з висоêою дóмêою християнства заêладались основи сóчасної
цивілізації? Сêоряючись нашій злій долі, ми звернóлись до жалюãідної,
ãлибоêо зневажóваної цими народами Візантії за тим моральним êодеêсом,
яêий мав стати основою нашоãо виховання. Волею одноãо шанолюба ця
сім’я народів тільêи що бóла відірвана від всесвітньоãо братства, і ми
сприйняли, відповідно, ідею, спотворенó людсьêою пристрастю. В Європі
все одóхотворював животворний принцип єдності. Все з ньоãо починалось
і все до ньоãо зводилось. Весь розóмовий Рóх тієї епохи бóв сêерований на
об’єднання людсьêоãо мислення; всі праãнення êоренились ó цій владній
потребі відшóêати всесвітню ідею, яêа є ãенієм-натхненниêом новоãо часó.
Непричетні до цьоãо чóдодійноãо начала, ми стали жертвою завоювання.
Коли ж ми сêинóли чóжоземне ярмо, і тільêи наша відірваність од заãальної
сім’ї перешêоджала нам сêористатись ідеями, що виниêли за цей час ó
наших західних братів, ми потрапили ó ще більш жорстоêе рабство,
освячене, до тоãо ж, фаêтом нашоãо звільнення.

Сêільêи світлих променів óже освічóвало тоді Європó, зовні оêóтанó
темрявою! Більша частина знань, яêими тепер ãордиться людина, вже
бóла передбачена оêремими óмами. Хараêтер сóспільства вже бóв
визначений, а, долóчившись до світó язичницьêої давнини, християнсьêі
народи набóли і тих форм преêрасноãо, яêих їм досі браêóвало. Ми ж
заêрились ó нашомó реліãійномó відоêремленні, і ніщо з тоãо, що
відбóвалось ó Європі, до нас не доходило. Нам бóло байдóже до велиêої
світової роботи. Висоêі яêості, яêі реліãія подарóвала новим народам і яêі
в очах здоровоãо ãлóздó настільêи ж підносять їх над давніми народами,
насêільêи останні стояли вище за ãоттентотів і лапландців. Ці нові сили,
яêими реліãія збаãатила людсьêий розóм, ці звичêи, яêі внаслідоê
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підпорядêóвання беззбройної влади, стали таêими ж м’яêими,
насêільêи раніше бóли брóтальними, – все це нас зовсім не зачепило.
У той час, êоли християнсьêий світ величаво простóвав шляхом,
визначеним йоãо божественним засновниêом, захоплюючи за собою
поêоління, – ми, хоч і називались християнами, не рóхались з місця.
Увесь світ перебóдовóвався заново, а в нас нічоãо не створювалось,
ми, яê і раніше, ниділи, заховавшись ó власні халабóди, сêладені з
êолод та соломи. Одне слово, нові долі людсьêоãо родó творились
поза нами. Хоч ми й називались християнами, плід християнства для
нас не дозрівав.

Запитóю вас, чи не наївно вважати, яê це звичайно роблять ó нас, що
цей процес європейсьêих народів, здійснений таê повільно і з допомоãою
безпосередньоãо та очевидноãо впливó єдиної моральної сили, ми можемо
засвоїти одразó, не спробóвавши дізнатись, яê саме він здійснювався?

Зовсім не розóміє християнства той, хто не бачить, що в ньомó є
виêлючно історичний біê, яêий є одним з найсóттєвіших елементів доãматó
і яêий вêлючає в себе, можна сêазати, всю філософію християнства, бо
поêазóє, що воно дало людям і що дасть їм ó майбóтньомó. З цьоãо поãлядó,
християнсьêа реліãія – не тільêи моральна система в перехідних формах
людсьêоãо розóмó, а й вічна божественна сила, що діє óніверсально в
дóховномó світі, і чиї виразні виявлення повинні бóти для нас постійним
óроêом. Саме таêий справжній смисл доãми про вірó в єдинó Церêвó,
вêлюченої до символó віри. У християнсьêомó світі все мóсить яê слід сприяти
– і справді сприяє – встановленню досêоналоãо ладó на Землі; інаêше не
справдилося б слово Господа, що Він бóде в церêві своїй до віêó вічноãо.
Тоді новий лад, – Царство Боже, – яêий має стати плодом споêóтóвання,
зовсім не відрізнявся б від староãо ладó – від царства зла, яêий поêóтою
має бóти знищений, і для нас зновó-таêи залишалась би тільêи та оманна
мрія про досêоналість, яêó випещóють філософи і яêó спростовóє êожна
сторінêа історії, – пóста ãра розóмó, спроможна задовільняти тільêи
матеріальні потреби людини і піднімати її на висотó лишень для тоãо, щоб
одразó ж сêинóти ó ще ãлибші провалля.

Одначе, сêажете ви, хіба ми не християни? І хіба немислима інша
цивілізація, êрім європейсьêої? – без сóмнівó, ми християни; та хіба не є
християнами абіссинці? Звичайно, можлива й освіченість, відмінна від
європейсьêої, хіба Японія не освічена, до тоãо ж, яêщо вірити одномó з
наших співвітчизниêів, навіть більше, ніж Росія? Та невже ви ãадаєте, що
цей порядоê речей, про яêий щойно ãоворив і яêий є останнім
призначенням людства, може бóти здійснений абіссинсьêим
християнством і японсьêою êóльтóрою? Невже ви ãадаєте, що ці недолóãі
óхилення від божих та людсьêих істин встановлять небо на землі?

У християнстві слід розмежовóвати дві цілêом різні речі: йоãо дію на
оêремó людинó і йоãо вплив на заãальний розóм. І перше і дрóãе орãанічно
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поєднóється ó вищомó розóмі і неминóче веде до єдиної мети. Однаê
термін, під час яêоãо здійснюються вічні переднаêреслення божественної
мóдрості, не може бóти охоплений нашим обмеженим поãлядом. І томó
ми повинні відрізняти божественнó дію, що виявляється в яêийсь певний
час ó житті людини, від тієї, яêа здійснюється постійно. Тоãо дня, êоли
остаточно сповниться справа споêóтóвання, всі серця та óми зіллються в
одне чóття, в однó дóмêó, і тоді впадóть óсі стіни, що роз’єднóють народи
та віровизнання. Однаê зараз êожномó важливо знати, яêе місце відведено
йомó в заãальномó призначенні християн, тобто яêі засоби він може
знайти в самомó собі і довêола себе, щоб сприяти досяãненню мети,
поставленої всьомó людствó.

Звідси обов’язêово виниêає особливе êоло ідей, в яêомó й
обертаються óми тоãо сóспільства, де ця мета повинна здійснитись, тобто
ідея, яêó Боã відêрив людям, повинна дозріти і досяãти всієї своєї повноти.
Це êоло ідей, ця моральна сфера, ó свою черãó, орãанічно обóмовлює
певний óêлад життя і певний світоãляд, яêі, хоч і не тотожні для всіх, однаê
створюють ó нас, яê і ó всіх неєвропейсьêих народів, однаêовий побóт,
яêий є наслідêом тієї величезної 18-столітньої дóховної роботи, в яêій бóли
задіяні всі пристрасті, всі інтереси, всі страждання, всі мрії, всі зóсилля
розóмó.

Усі європейсьêі народи йшли вперед протяãом століть рóêа в рóêó, яê
би не намаãались вони тепер розійтись êожен своєю дороãою, – вони
завжди сходяться на одномó і томó ж шляхó. Щоб переêонатись ó томó,
яêий близьêий розвитоê цих народів, немає необхідності вивчати історію
– прочитайте лише Тасса, і ви побачите їх óсіх розпластаних долілиць
біля підніжжя Єрóсалимсьêих стін. Зãадайте, що протяãом п’ятнадцяти
століть, щорічно одноãо й тоãо ж дня, однієї й тієї ж ãодини, одними й
тими ж словами вони промовляли до верховної істоти, прославляли її за
найбільше з її блаãодіянь. Дивна співзвóчність, óтисячóêрат величавіша за
всі ãармонії фізичноãо світó! Отже, яêщо ця сфера, в яêій живóть європейці
і лише в яêій людсьêий рід може виêонати свою останню волю, – резóльтат
впливó реліãії і яêщо, з іншоãо боêó, слабêість нашої віри чи недосêоналість
наших доãм досі тримали нас оêремо від цьоãо заãальноãо рóхó, де
розвивалась і формóлювалась соціальна ідея християнства, і звели нас
до сонмó народів, яêим належить лише непрямо й пізно сêористатись
óсіма плодами християнства, то зрозóміло, що нам слід насамперед
оживити нашó вірó всіма можливими способами і дати собі істинно
християнсьêий імпóльс, бо на Заході все створено християнством. Ось
що я мав на óвазі, êажóчи, що ми повинні наново повторити на собі все
виховання людсьêоãо родó.

Уся історія найновітнішоãо сóспільства здійснюється на ґрóнті дóмоê.
Таêим чином, вона і є справжнім вихованням. Утверджене споêонвіêó на
цій основі, сóспільство розвивалось лише з допомоãою дóмêи. Інтереси
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завжди бóли після ідей, а не перед ними. Переêонання ніêоли не
випливали там з інтересів, а завжди інтереси породжóвались
переêонаннями. Усі політичні революції бóли там, по сóті, дóховними
революціями: люди шóêали істинó і водночас знайшли свободó та
добробóт. Цим пояснюється хараêтер сóчасноãо сóспільства і йоãо
цивілізації. Інаêше йоãо зовсім не можна бóло б зрозóміти.

Реліãійні переслідóвання, мóчеництво за вірó, проповідь християнства,
єресі, собори – ось події перших століть. Весь рóх цієї епохи, вêлючно з
навалами варварів, пов’язаний з цими першими, дитячими зóсиллями
новоãо мислення. У настóпнó епохó óтворюються ієрархії, відбóвається
централізація дóховної влади і неодмінне поширення християнства серед
північних народів. Далі маємо найвище піднесення реліãійноãо почóття і
зміцнення реліãійної влади. Філософсьêий та літератóрний розвитоê розóмó
та поліпшення традицій в державній реліãії довершóє цю історію нових
народів, яêó таê само можна назвати священною, яê і історію давньоãо
вибраноãо народó. Насамêінець, нові реліãійні зміни, новий розмах,
повідомлений реліãією людсьêомó дóхові, визначили і нинішній сóспільний
лад. Таêим чином, ãоловний і, можна сêазати, єдиний інтерес нових народів
завжди зводиться до ідеї. Усі позитивні, матеріальні, особисті інтереси
вона поãлинала.

Я знаю – замість тоãо, аби захоплюватись цим чóдовим праãненням
людсьêої природи до можливої для неї досêоналості, ó ньомó побачили
тільêи фанатизм та забобонність. Та що не ãоворили б про ньоãо,
подóмайте самі, яêий ãлибоêий слід ó хараêтері цих народів повинен бóв
залишити таêий соціальний розвитоê, яêий повністю породжений єдиним
почóттям, байдóже – ó добрі та злі.

Нехай примітивна філософія лементóє, сêільêи хоче, з приводó
реліãійних війн і баãать, запалених нетерпимістю, – ми можемо тільêи
заздрити долі народів, що створили собі в боротьбі дóмоê, ó êривавих
битвах за справó істини цілий світ ідей, яêоãо ми навіть óявити собі не
можемо, не êажóчи вже про те, щоб перенестись ó ньоãо тілом і дóшею,
яê ó нас про це мріють.

Ще раз êажó: звичайно, не все в європейсьêих êраїнах просяêнóто
розóмом, доброчинством і реліãією, – далеêо ні. Та все ó них таємниче
слóжить тій силі, яêа владно панóє там вже стільêи століть, все породжене
тією велиêою послідовністю фаêтів та ідей, яêа обóмовила сóчасний стан
сóспільства. Ось один із приêладів, що це доводить. Народ, зовнішність
яêоãо найчітêіше виражена, а йоãо заêлади – найбільше сповнені дóхом
новоãо часó, – анãлійці, – не мають іншої історії, êрім реліãійної. ̄ хня остання
революція, яêа дала їм свободó та добробóт, таê само, яê і всі події, що
привели до цієї революції, починаючи з епохи Генріха VIII, – ніщо інше, яê
фаза реліãійноãо розвитêó. Під час всієї епохи інтерес політичний є тільêи
дрóãорядним рóшієм і моментами щезає зовсім або жертвóється для ідеї. І
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цієї ж миті, êоли я пишó ці рядêи, все той же реліãійний інтерес хвилює
цю вибранó êраїнó. Та й óзаãалі, яêий із європейсьêих народів не мав
би ó власній національній свідомості, яêщо б не полінóвався з’ясóвати
її, тоãо особливоãо елементó, яêий ó виãляді реліãійної дóмêи завжди
бóв життєдайним началом, дóшею йоãо соціальноãо тіла, протяãом
óсьоãо своãо бóття?

Дія християнства зовсім не обмежóється йоãо прямим і безпосереднім
впливом на дóх людини. Величезне завдання, яêе воно поêлиêано
сповнити, може бóти здійснене лише шляхом численних моральних,
розóмових і сóспільних êомбінацій, в яêих повинна знайти для себе
повний простір остаточна перемоãа людсьêоãо дóхó. Звідси зрозóміло,
що все, що сталося від першоãо дня нашої ери, або, точніше, з тієї
хвилини, êоли Спаситель сêазав своїм óчням: “Ідіть по всьомó світó і
проповідóйте Єванãеліє óсім”1 , – вêлючно з óсіма нападêами на
християнство, – цілêом поêривається цією спільною ідеєю йоãо
впливó. Варто лише звернóти óваãó на те, яê влада Христова
непорóшно панóє ó всіх серцях, – óсвідомлено чи неóсвідомлено, з
доброї волі чи з примóсó, – щоб переêонатись ó здійсненні йоãо
пророцтв. Томó, незважаючи на всю неповність, недосêоналість і
міцність, властиві для європейсьêоãо світó в йоãо сóчасній формі, не
можна заперечóвати, що Царство Боже певним чином реалізоване
в ньомó, адже він містить ó собі начало несêінченноãо розвитêó і
володіє в зародêах та елементах óсім, що необхідно для йоãо
остаточноãо встановлення на Землі.

Перш ніж заêінчити ці розмірêовóвання про роль, яêó відіãрала реліãія
в історії сóспільства, я хочó повторити тóт те, що ãоворив про це êолись ó
творі, вам невідомомó.

Поза сóмнівом, писав я, що, поêи ми не навчимось розпізнавати дію
християнства сêрізь, де людсьêа дóмêа яêимось чином дотична до ньоãо,
хоча б праãнóчи з ним протиборствóвати, – ми не маємо про ньоãо чітêої
дóмêи. Заледве вимовлене ім’я Христа, вже це ім’я захоплює людей, що
вони не робили б. Ніщо не виявляє таê чітêо божественне походження
християнсьêої реліãії, яê ця її безóмовна óніверсальність, захована
прониêненням ó дóші найрізноманітнішими способами. Реліãія оволодіває
розóмом без йоãо відома, і навіть ó тих випадêах, êоли розóм, очевидно,
найбільше їй опирається, підпорядêовóє йоãо собі і панóє над ним,
відêриваючи, до тоãо ж, ó свідомості істини, яêих там раніше не бóло,
пробóджóючи відчóття ó дóшах, досі чóжі для них, та прищеплюючи нам
почóття, яêі без нашоãо відома вводять нас ó заãальний сêлад. Таê визначає
вона роль êожної особистості ó спільній роботі і змóшóє все сприяти єдиній
меті. За таêоãо розóміння християнства, бóдь-яêе пророцтво Христове бóде
схоже на помітнó істинó. Тоді починаєш чітêо відрізняти рóх óсіх важелів, яêі
запóсêає йоãо всемоãóтня правиця, – щоб поêазати людині її êінцевó метó,
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не зазіхаючи на її свободó, не óмертвляючи жодної з її природних
здібностей, а, навпаêи, вдесятеряючи їхню силó та доводячи до
надмірних зóсиль тó частинó потóжності, яêа заêладена в ній самій.
Тоді стає очевидно, що жоден моральний елемент не залишається
незадіяним ó новомó ладі, що найенерãійніші зóсилля розóмó, яê і
палêий порив почóття, ãероїзм твердоãо дóхó, яê і поêірність сóмирної
дóші, – все має в ньомó своє місце й застосóвання. Достóпна для êожної
розóмної істоти, поєднана з êожним биттям нашоãо серця, про що б
воно не билося, християнсьêа ідея все принаджóє за собою, і самі
перешêоди, що їй зóстрічаються, допомаãають їй рости й зміцнюватись.
З ãенієм вона підіймається на висотó, недосяжнó для інших людей, з боязêим
дóхом вона рóхається навпомацêи і йде вперед розміреним êроêом; ó
творчомó розóмі вона безóмовна і ãлибоêа; в дóші, підпорядêованій óяві,
вона леãêа й баãата на образи; ó ніжномó люблячомó серці вона
завершóється милосердям та любов’ю... І êожнó свідомість, їй відданó,
християнсьêа ідея впевнено провадить вперед, наповнює її запалом,
виразністю та силою. Поãляньте, яêі різноманітні хараêтери, яêі численні
сили, приведені нею ó рóх, яêі безмежні елементи слóãóють одній і тій же
меті, сêільêи різноманітних сердець б’ється для однієї ідеї! Однаê ще
ціêавіший вплив християнства на сóспільство заãалом. Подивіться, яê слід,
на еволюцію новоãо сóспільства, і ви побачите, що християнство здійснює
всі інтереси людей, яê власні, та змінює сêрізь матеріальнó потребó
потребою моральною, породжóючи в дóмці ті велиêі сóперечêи, яêих до
ньоãо не бóло в жодній епосі, в жодномó сóспільстві, ті жахливі зітêнення
дóмоê, êоли все життя народів ставало однією велиêою ідеєю, одним
безмежним почóттям... Ви побачите, яê óсе стає християнством, і тільêи
ним, – приватне життя і ãромадсьêе, сім’я й батьêівщина, наóêа й поезія,
розóм і óява, споãади й надії, радощі й печалі. Щасливі ті, що виразно
óсвідомлюють свою творчó місію в цьомó велиêомó розвитêó, адже йоãо
вêазав сам Боã. Та не все є діяльними засобами, не всі працюють свідомо;
êритичні маси рóхаються наосліп, не підозрюючи про те, яêі сили ними
рóхають і не передбачаючи мети, до яêої прямóють, – бездóховні атоми,
відсталі ãромади.

Та час повернóтись до вас, добродійêо. Зізнаюсь, мені важêо
відірватись од цих велиêих перспеêтив. В образі, що відêривається мені
з цієї висоти, – вся моя втіха, і лише солодêа віра в майбóтнє щастя
людства є моїм захистом, êоли, приãнічений жалюãідною дійсністю, яêа
мене оточóє, я відчóваю потребó подихати чистішим повітрям, ãлянóти
на ясніше небо. Одначе я не вважаю, що зловжив вашим часом. Мені
потрібно бóло поêазати вам той поãляд, яêим слід дивитись на
християнсьêий світ і на нашó роль ó ньомó. Те, що я ãоворив про нашó
êраїнó, повинно бóло видатись вам сповненим ãірêоти; між іншим, я
сêазав лише правдó, і навіть не всю. До тоãо ж, християнсьêа свідомість
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не терпить жодної незрячості, а національні забобони є найãіршим
її виявом, бо вони найбільше роз’єднóють людей.

Мій лист розтяãнóвся, і, ãадаю, нам обом слід відпочити. Починаючи
йоãо, я вважав, я зóмію в êільêох словах виêласти те, що хотів вам сêазати;
але, замислюючись ãлибше, я бачó, що про це можна написати цілий
том. Чи хотіли б ви цьоãо? Чеêатимó на вашó відповідь. Та, за бóдь-яêих
обставин, вам не óниêнóти ще одноãо листа від мене, адже ми ледве
почали вивчення нашої теми. А поêи що я бóв би надзвичайно вдячний
вам, яêщо б ви дозволили через доêладність першоãо листа вибачити те,
що я таê довãо змóсив вас чеêати на ньоãо. Я сів писати вам тоãо ж дня,
êоли отримав вашоãо листа; та сóмні і важêі тóрботи поãлинóли мене
тоді цілêом, і мені потрібно бóло їх позбóтись ще до початêó розмови
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з вами про настільêи важливі речі; потім потрібно бóло переписати
моє мазюêання, яêе бóло дóже неаêóратне. Цьоãо разó вам не
потрібно бóде довãо чеêати: вже завтра зновó берóсь за перо.

Неêрополь2 , 1 ãрóдня 1829 р.

Ëèñò äðóãèé

Яêщо вчора мені пощастило вдало передати свою дóмêó, то ви,
напевно, переêоналися, що для нас самих тільêи знань замало. Звісно, їх
ó нас не таê вже й баãато, але в теперішній час мóсимо обходитися без
тих величезних дóховних сêарбів, яêі бóли наãромаджені в інших êраїнах,
і яêими там êористóється людина, – перед нами інше завдання. Навіть
яêщо припóстити, що ми шляхом вивчення і розмірêовóвання моãли б
одержати знання, яêих нам браêóє, то звідêи нам взяти живі традиції,
велиêий досвід, ãлибоêе розóміння минóлоãо, інші розóмові навиêи – óсі
ці плоди величезної праці óсіх людсьêих здібностей. Саме вони і є
сêладовою моральної природи народів Європи, завдяêи їм народи Європи
і мають сóттєвó переваãó над іншими. Отже, мета зараз – не розширювати
царини наших ідей, а виправити їх і сêерóвати їх ó нове рóсло. Щодо вас,
добродійêо, то вам, перш за все, потрібна нова сфера бóття, ó яêій би
нові дóмêи, що випадêово потрапили до вашоãо розóмó, і нові потреби,
виêлиêані цими дóмêами ó вашій дóші, змоãли б знайти праêтичне втілення.
Ви повинні створити для себе новий світ, яêщо той, ó яêомó ви живете,
став для вас чóжим.

Почнемо з тоãо, що стан вашої дóші, яê би висоêо вона не линóла,
залежить від оточення. Томó слід яêнайêраще зрозóміти те, що ó вашомó
становищі ó світі і ó власній родині вам можна. Це допоможе óзãодити ваші
почóття зі способом вашоãо життя, ваші ідеї – з вашими домашніми
стосóнêами, ваші вірóвання – з вірóваннями тих, êоãо ви бачите...

Адже баãато зла виниêає томó, що те, що відбóвається ó ãлибині нашої
дóмêи, різêо розходиться з необхідністю підпорядêовóватися сóспільним
óмовам. Ви êажете, що немає засобів зрóчно влаштóватися в столиці?
Що ж, ó вас є чóдова садиба, чомó б вам не влаштóватися там до êінця
життя? Це щаслива необхідність. І тільêи від вас залежить, чи зможете
виêористати її з êористю, яêó моãли б отримати від повчальних
філософсьêих настанов. Зробіть свій притóлоê яêомоãа привабливішим,
чомó б вам не вêласти в йоãо внóтрішню обставó вишóêаність і пишність?
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Це не бóде особливою чóттєвістю, ваші êлопоти бóдóть мати на меті
не вóльãарні задоволення, а можливість повністю зосередитися на
власномó внóтрішньомó житті. Дóже вас прошó, не занедбóйте ці
зовнішні дрібниці. Ми живемо ó êраїні, яêа таêа бідна на прояви
ідеальноãо, тож, яêщо не оточимо себе ó домашньомó житті хоч
малою частêою поезії і хорошоãо смаêó, то леãêо втратимо
витонченість почóттів, бóдь-яêе розóміння преêрасноãо. Однією з
вражаючих особливостей нашої своєрідної цивілізації є іãнорóвання
та зневаãа óсіх зрóчностей і радостей життя. Ми тільêи абияê
боремося з êрайнощами пір роêó. І це ó êраїні, про яêó себе всерйоз
можна запитати, чи призначена вона взаãалі для життя розóмних
істот. Яêщо ми вже мали необережність поселитися ó цьомó жорстоêомó
êліматі, то ж намаãаймось влаштóватися нині таê, щоб хоч трохи забóти
про йоãо сóворість.

Приãадóю, ви êолись із задоволенням читали Платона. Зãадайте, з
яêою тóрботою найбільш ідеальний, найбільш пишномовний з óсіх мóдреців
давньоãо світó, оточóє дійових осіб ó своїх філософсьêих драмах óсіма
блаãами життя. Ось вони повільно проãóлюються мальовничими
óзбережжями Іліса або êипарисовими алеями Гноса. Ось вони заховалися
під прохолоднó тінь староãо платана або насолоджóються солодêим
натхненням на êвітóчій лóці. А ось, дочеêавшись, поêи пройде денна спеêа,
насолоджóються ароматним повітрям і тихою прохолодою вечора в Аттиці.
Або, нарешті, лежать біля столів з наїдêами, заêвітчані êвітами, з êóбêами
в рóêах. Тільêи влаштóвавши ãероїв на землі, автор підносить їх до небесних
висот, ó яêі сам любив поринати. Я міã би й ó творах найсóворіших отців
церêви – св.Йоана Златоóста, св.Георãія Назіанзіна, навіть ó св.Василія –
вêазати на чóдові зображення óсамітнення, де ці велиêі люди знаходили
споêій і висоêе натхнення, що зробило їх світилами віри. Святі мóжі зовсім
не дóмали, що, тóрбóючись про речі, яêі заповнюють значнó частинó нашоãо
життя, вони принижóють власнó ãідність. У цій зневазі до життєвих блаã,
яêó дехто вважає чимось ãідним, є щось по-справжньомó цинічне. Одна з
ãоловних причин, що ãальмóє ó нас проãрес, – відсóтність бóдь-яêоãо
відображення мистецтва ó нашомó домашньомó житті.

Томó я б хотів, щоб ó цьомó притóлêó, яêий ви яêнайêраще приêрасите,
ви провадили одноманітне і методичне життя. Нам óсім браêóє дóхó
порядêó і послідовності – тож звільнімось від цієї вади. Не потрібно ще
раз наводити доêази на êористь розміреноãо життя. Адже тільêи одне
постійне підпорядêóвання визначеним правилам може навчити нас без
зайвих зóсиль підêорятися вищомó заêонові нашої природи. Але для
точноãо підтримання чинноãо ладó необхідно óсóнóти все, що цьомó
заважає. Часто бóває, що з перших ãодин новоãо дня помічаєш, що
випадаєш із щоденних справ, томó цілий день зіпсований. Нема нічоãо
важливішоãо від перших наших переживань, перших дóмоê, яêі слідом за
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подобою смерті відділяють один день від іншоãо. Ці враження і дóмêи,
яê правило, визначають стан нашої дóші на цілий день. Ось він
розпочався домашньою сварêою і може заêінчитися невиправною
помилêою. Томó привчіть себе робити перші ãодини дня більш
значóщими й óрочистими. Зразó піднесіть дóшó на тó висотó, на яêó
вона тільêи здатна піднятися. Намаãайтесь провести ці ãодини
óсамітнившись. Відêидайте все те, що може мати на вас сильний
вплив, що може розсіяти вас. За таêої підãотовêи ви зможете
безболісно зóстріти неприємні враження, яêі, за інших óмов,
перетворили б ваше існóвання на безперервнó боротьбó без надії
на перемоãó. До тоãо ж, яêщо цей час втрачено, потім йоãо вже не
повернеш для óсамітнення і зосередженості на дóмêах. Життя
захопить нас своїми приємними і нóдними тóрботами, і ви поêотитеся
в несêінченномó êолесі життєвих дрібниць. Не даймо жодній ãодині,
в яêій ми можемо належати самомó собі, минати без êористі.

Мóшó вам зізнатися, велиêоãо значення я надаю цій потребі щодня
зосереджóватися і розправляти дóшó. Впевнений, що немає іншоãо засобó,
щоб вбереãти себе від тоãо, аби оточення не поãлинóло тебе, але ж ви
розóмієте – це ще не все. Одна ідея, яêа пронизóє все ваше життя, повинна
завжди бóти перед вами, стати вам світочем ó бóдь-яêó порó дня. Ми
приходимо ó цей світ із невиразним інстинêтом моральноãо блаãа, але
повністю зрозóміти йоãо можемо лише ó більш повній ідеї, яêа розвивається
із цьоãо інстинêтó протяãом всьоãо життя. Заради цієї внóтрішньої праці
потрібно жертвóвати óсім, відповідно до неї треба встановлювати весь
порядоê своãо життя. Але все це повинно проходити за óмови дóшевноãо
мовчання, бо світ не має співчóття до нічоãо ãлибоêоãо. Він відвертає
поãляд від велиêих переêонань, а ãлибоêа ідея втомлює йоãо. Вам же має
бóти притаманне вірне почóття і зосереджена дóмêа, яêі не залежатимóть
від різних людсьêих сóджень, а впевнено вестимóть вас до мети. Не
заздріть сóспільствó через йоãо чóттєві задоволення, адже в своємó
óсамітненні ви досяãнете таêих насолод, про яêі там і не чóли. Не маю
сóмнівів щодо тоãо, що, освоївшись із таêою прозорою атмосферою своãо
існóвання, ви бóдете споêійно дивитися на те, яê хвилюється і зниêає для
вас світ, ви насолоджóватиметесь тишею дóші. А ще – потрібно засвоїти
смаêи, звичêи, вподобання вашоãо новоãо способó життя. Треба
звільнитися від бóдь-яêої сóєтної допитливості, яêа розбиває і спотворює
життя. Перш за все, виêорінити впертó схильність серця захоплюватися
новинêами, ãанятися за злобою дня і, яê наслідоê, постійно жадібно
очіêóвати на те, що станеться завтра. Бо інаêше ми не досяãнемо ні мирó,
ні добробóтó, а одержимо тільêи розчарóвання і відразó. Чи хочете ви,
щоб мирсьêий потіê розбивався біля пороãа вашої мирної оселі? Яêщо
таê, тоді виженіть із вашої дóші óсі ці неспоêійні пристрасті, виêлиêані
світсьêими приãодами, óсі ці нервові переживання, виêлиêані новинами
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дня. Зачиніть двері перед бóдь-яêим шóмом, відãомоном світó.
Забороніть собі, яêщо вистачить рішóчості, óсю леãêоважнó
літератóрó, бо вона, по сóті, – лише шóм, тільêи в письмовомó виãляді.
На мою дóмêó, нема нічоãо більш шêідливоãо для правильноãо
розóмовоãо óêладó, ніж жадоба читати новинêи. Усюди бачимо людей,
яêі нездатні серйозно роздóмóвати, ãлибоêо відчóвати через те, що
їхньою поживою бóли тільêи ці витвори останньої доби. У них автори
за все хапаються, але нічоãо не досліджóють ãлибоêо, все обіцяють,
але не виêонóють обіцяноê, ó них все забарвлюється в сóмнівні або
брехливі барви, і все це разом залишає після себе порожнечó і
невизначеність. Яêщо ви шóêаєте задоволення ó вибраномó стилі
життя, необхідно праãнóти, щоб бóдь-яêа новація не бóла цінною
тільêи через свою новизнó.

Немає жодних сóмнівів ó томó, що, чим більше ви óзãодите свої
смаêи і потреби з цим стилем життя, тим êраще почóватиметесь.
Яêщо тісніше поєднаєте зовнішнє і внóтрішнє, видиме і невидиме,
дороãа перед вами стане леãшою. Проте, не слід приховóвати від
себе трóднощів, що очіêóють. А їх ó нас таê баãато – всіх і не
перерахóєш. Це не вторований шлях, по яêомó леãêо êотиться êолесо
життя, це – стежина, по яêій доводиться продиратися через терни, а
подеêóди і через хащі. У старих цивілізованих êраїнах Європи давно
вже óсталилися певні побóтові зразêи. Там, яêщо раптом вирішиш
змінити обставó, просто вибери тó новó рамêó, в яêó бажаєш
перенести, – все заздалеãідь ãотове. Усі ролі роздані. Яê тільêи ви
вибираєте те життя, - яêе вам підходить, - і люди, і предмети самі
розташовóються навêоло вас. Вам залишається тільêи належним чином
їх виêористовóвати. У нас все по-іншомó. Сêільêи витримêи, сêільêи праці
потрібно для тоãо, щоб освоїтися в нових óмовах. Сêільêи ми втрачаємо
часó, сêільêи затрачóємо сил, щоб привчити оточення дивитися на нас
відповідно до нашоãо новоãо становища, щоб змóсити дóрня мовчати,
щоб вãамóвати допитливість. Чи знають тóт, що таêе моãóтність дóмêи?
Чи довелося тóт êомóсь звідати, насêільêи міцно переêонання з тих чи
інших причин втрóчається в дóшó всóпереч звичним справам, через
раптове осяяння, наêаз зãори охоплює дóшó, перевертає все ваше
існóвання і підносить вас над вами ж і над тим, що оточóє вас? Чи виêлиêало
тóт живе бóдь-яêий щирий відãóê?

Зрозóміло, що бóдь-êоãо, хто щиро віддасться своїм вірóванням,
чеêають перепони і заперечення серед натовпó, яêоãо ніêоли нічоãо не
хвилювало. Вам, добродійêо, доведеться самій все створювати, навіть
повітря, щоб дихати, і землю, щоб ходити. І це справді таê. Чи раби, яêі
вам прислóãовóють, не є повітрям навêоло вас? Чи ці борозни, яêі в поті
чола зорали інші раби, не є землею, по яêій ходите? Сêільêи значень,
сêільêи жахів в цьомó одномó слові – раб! Ось це зачароване êоло, в
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яêомó ми всі ãинемо, не маючи сили вийти з ньоãо. Ось ця проêлята
дійсність, до яêої ми всі розбиваємося. Ось те, що перетворює на ніщо
наші блаãородні зóсилля, велиêодóшні пориви. Ось що паралізóє волю
óсіх нас, ось що плямить óсі наші чесноти. Де вона, ця преêрасна дóша,
що перебóває під тяãарем фатальноãо ãріха і яêа б не змовêла під цим
неймовірно важêим тяãарем? Де людина, яêа бóла б настільêи сильною,
щоб ó вічній боротьбі із самою собою, постійно дóмаючи одне, а роблячи
інше, не спротивилася собі самій? Ось зновó я, сам тоãо не помітивши,
повернóвся до тоãо, з чоãо починав. Дозвольте ще трохи на цьомó
зóпинитися, а потім я повернóся до вас.

У чомó ж причина цієї виразêи, яêа нас таê мóчить? Чомó таê сталося,
що найбільш виразна риса християнсьêоãо сóспільства і стала тією
рисою, від яêої росіяни відреêлися на лоні самоãо християнства? Звідêи
ó нас ця дія реліãії навпаêи? Не знаю, але мені здається, що вже це одне
змóсило б нас засóмніватися в православ’ї, яêим ми таê хизóємося.
Ви знаєте, що жоден філософ давнини не міã óявити собі сóспільства
без рабів, та й не мав жодних заперечень проти рабства. Визнаний
представниê óсієї цієї мóдрості, що існóвала в світі до приходó
Христа, Аристотель стверджóвав, що одні люди народжóються, щоб
бóти вільними, а інші – щоб носити êайдани. Знаєте ви і те, що
навіть найбільші сêептиêи визнають, що саме завдяêи християнствó
ми знищили êріпацтво. Більше тоãо, відомо, що перші випадêи
визволення бóли реліãійними аêтами і здійснювалися перед
престолом, а в більшості в ідпóсêних ãрамот читаємо – pro
redemptione animae – заради відêóплення дóші. Нарешті, відомо,
що всюди дóховенство поêазóвало приêлад, визволяючи власних
êріпаêів, а римсьêі первосвящениêи першими виêлиêали сêасóвання
рабства на тій території, яêа перебóвала під їхнім дóховним впливом.
Чомó ж християнство не мало таêих наслідêів ó нас? Чомó, навпаêи,
російсьêий народ зазнав рабства т ільêи після прийняття
християнства, а саме за часів царювання Годóнова і Шóйсьêоãо?
Нехай православна церêва сама це пояснить.

Нехай сêаже, чомó вона не подала своãо материнсьêоãо ãолосó проти
цьоãо жахливоãо насилля однієї частини народó над іншою. Подóмайте,
яê мало про нас знають, незважаючи на всю нашó поêазнó моãóтність.
Саме цими днями одночасно і на Босфорі, і на Євфраті бóло чóти ãрім
наших ãармат. Разом з тим, історія, яêа саме зараз доводить, що знищення
рабства є заслóãою християнства, навіть не підозрює, що 40 мільйонів
християнсьêих дóш перебóває в êайданах. Справа в томó, що значення
народів серед людства визначається тільêи їхньою дóховною моãóтністю.
А óваãа, яêó вони до себе привертають, залежить від їхньоãо моральноãо
впливó ó світі, а не від шóмó, яêий вони створюють. Але повернімось назад.

Після тоãо, яê я розповів про бажаний для вас, на мій поãляд, спосіб
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життя, ви моãли б подóмати, що я вимаãаю від вас замêнóтості
монаха. Насправді, я ãоворив тільêи про тверезе і осмислене
існóвання, а воно не має нічоãо спільноãо з похмóрою сóворістю
асêетичної моралі. Я ãоворив про життя, яêе б відрізнялося від життя
натовпó, про життя з таêою доброзичливою ідеєю, з таêим
переêонливим почóттям, до яêоãо б зводилися решта дóмоê і почóттів.
Таêе існóвання преêрасно мириться з óсіма заêонними блаãами життя,
воно навіть їх потребóє, а спілêóвання з людьми – необхідна йоãо
óмова. Самотність приховóє небезпеêó, а подеêóди – ще більші
споêóси. Розóм, зосереджений в самомó собі, підтримóється
створеними ним брехливими образами. Подібно до св.Антонія,
населяє свою пóстелю примарами, витворами власної óяви, яêі потім
йоãо ж переслідóють. Поміж тим, яêщо розвивати реліãійнó дóмêó
без зайвої пристрасті і насильства, то навіть серед мирсьêої сóєти
можна збереãти той внóтрішній стан, ó яêомó всі споêóси і життєві
захоплення втрачають силó.

Потрібно знайти таêий м’яêий і простий дóшевний настрій, яêий
би без зóсиль поєднóвався з óсіма діями розóмó, з óсіма праãненнями
серця чинити добро. Особливо потрібно праãнóти пройнятися
істинами одêровення. Велиêою переваãою цих істин є їхня достóпність
êожній розóмній істоті, їхнє примирення з особливостями різних
розóмів. До них можна йти різними шляхами: через поêірнó і сліпó
вірó, яêó без розóміння сповідóють маси, через ãлибоêе знання, через
чистосердечне поêлоніння, натхненні роздóми, через піднесенó
поезію дóші. Найпростіший шлях – цілêом поêластися на ті часті
випадêи, êоли ми найсильніше відчóваємо реліãійне почóття. Коли
нам здається, що ми втратили силó і проти власної волі яêась вища
сила тяãне нас до добра, відриває від землі і підносить до неба. Саме
тоді наш дóх óсвідомлює свою немічність і з незвичайною силою
відêривається для дóмоê про небо, а висоêі істини самі течóть в наше
серце.

Зновó і зновó повертаючись до початêó нашої дóховної діяльності, до
тоãо, що виêлиêає наші дóмêи і вчинêи, не можна не помітити, що більшість
із них визначає щось таêе, що нам не належить. Все найêраще,
найпіднесеніше, найêорисніше для нас з тоãо, що ó нас самих відбóвається,
чинить хтось інший – не ми. Те блаãо, яêе ми чинимо, є наслідêом нашої
здатності підêорятися невидимій силі. Єдина дієва основа діяльності, яêа
виходить з нас, пов’язана з óявленнями про виãодó в тих часових рамêах,
яêі ми називаємо життям, є не що інше, яê інстинêт самозбереження,
яêий поєднóє нас з óсіма живими істотами, але видозмінюється відповідно
до нашої своєрідної природи. Томó, що б ми не робили, яêе б заціêавлення
не намаãалися вêласти в свої почóття і вчинêи, нами завжди êерóє тільêи
виãода, більше чи менше зрозóміла, віддалена чи близьêа. Яêим би палêим
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не бóло наше праãнення чинити для заãальноãо добра, це óявне
блаãо є лише тим, чоãо ми самі собі бажаємо. З тоãо, що ми бажаємо
іншим, ми ніêоли не зможемо óсóнóти себе, в бажане для інших
завжди підставлятимемо себе. Саме томó вищий розóм і подав свій
заêон людсьêою мовою, опóстився до нашоãо рівня і заповів нам:
чинити з іншими таê, яê би ми бажали, щоб чинили з нами. І в цьомó,
і в óсьомó іншомó він сóперечить моральним вченням філософії, яêа
праãне досяãти абсолютноãо блаãа, тобто блаãа óніверсальноãо. Таê,
ніби тільêи від нас залежить, яê сêласти собі óявлення про êорисне
взаãалі, êоли ми самі не знаємо тоãо, що êорисне для нас. Що таêе
абсолютне блаãо? Це непорóшний заêон, за яêим все праãне до своãо
призначення. Це все, що ми про ньоãо знаємо. Та яêщо поняття про
це блаãо має êерóвати нашим життям, чи не маємо ми знати про
ньоãо ще щось? Немає сóмнівів ó томó, що певним чином ми діємо
відповідно до заãальноãо заêонó, бо інаêше ми самі бóли б основою
нашоãо бóття, а це нерозóмно. Але ми діємо таê тільêи томó, бо самі
не знаємо, що нами êерóє невидима сила, ді ї яêої можемо
вловлювати, вивчати її за її наслідêами, подеêоли ототожнюватися з
нею, але нам недостóпно вивести з óсьоãо цьоãо позитивний заêон
нашоãо дóховноãо бóття. Ми нічоãо не досяãнемо, êрім невиразноãо
почóття, несформованоãо безсилоãо поняття. Уся людсьêа мóдрість
в цій страшній насмішці Боãа в Старомó Завіті: “Ось Адам став яê
один з нас, пізнавши добро і зло”3 .

Дóмаю, що зі сêазаноãо ви вже можете передбачити óсю неминóчість
одêровення. Ось що, на мою дóмêó, доводить цю неминóчість. Людина
вивчає заêони фізиêи, спостеріãаючи за явищами природи, яêі черãóються
перед її очима відповідно до єдиноãо і незмінноãо заêонó. Вона створює
системó пізнання, збираючи доêóпи спостереження попередніх поêолінь,
перевіряє цю системó на власномó досвіді, вêладає ó незміннó формó
математичної достовірності. Хоча це êоло пізнання не охоплює всієї
природи і не підноситься до значення заãальної основи всіх речей, воно
вêлючає в себе досить позитивні пізнання. Ці пізнання належать істотам,
протяжність яêих можна перевірити почóттями або достовірними
аналоãіями. Одне слово, це царство дослідó. Осêільêи через дослід можемо
переêонатися ó достовірності понять, яêі містить наш розóм, то світ
фізичний ми можемо пізнати. Вам відомо, що через цю достовірність ми
можемо передбачити явище далеêо наперед, а таêож здатні з неймовірною
силою впливати на неживó матерію.

Отже, ми вêазали засоби достовірноãо пізнання, яêими може
êерóватися людина. Яêщо, êрім цьоãо, наш розóм має ще здатність власної
дії, тобто дієве начало, яêе не залежить від сприйняття матеріальноãо
світó, то й цю власнó силó він може застосовóвати тільêи до
запропонованоãо матеріалó [в матеріальномó розóмінні – спостереження],
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а в дóховномó розóмінні – [до чоãо] людина зможе їх застосóвати?
Над чим саме йомó доведеться спостеріãати, щоб розêрити дóховні
заêони? Над природою розóмó, чи не таê? Хіба ж природа розóмó
таêа ж, яê природа матеріальна? Чи не вільний розóм? Чи не діє він
відповідно до заêонó, яêий сам собі óêлав? Невже саме томó,
досліджóючи розóм ó йоãо внóтрішніх і зовнішніх проявах, ми пізнаємо
йоãо? Все, що знаємо, – він вільний. Яêщо в цьомó дослідженні ми і
досяãнемо яêоãось абсолютó, то чи не відêине нас відчóття свободи
зразó ж і неминóче в те саме êоло роздóмів, з яêоãо ми тільêи що
нібито вирвалися? Чи не опинимося ми зновó на томó ж місці? Коло
це неминóче. Та й це ще не все. Уявімо, що ми й справді піднялися
до деяêих істин, яêі є настільêи очевидними, що розóм просто
змóшений прийняти їх напевно. Уявімо, що ми справді винайшли
деêільêа заãальних заêонів, яêим розóмна істота просто зобов’язана
підêоритися. Ці заêони та істини належатимóть тільêи одній частині
всьоãо життя людини, тільêи земній йоãо частині. Але не матимóть
нічоãо спільноãо з дрóãою частиною, яêа є для нас зовсім невідомою,
а таємницю яêої не зможе відêрити жодна аналоãія. Тоді яê ці істини
та заêони можóть бóти істинними заêонами дóховноãо сóспільства,
яêщо вони належать тільêи частині йоãо існóвання, тільêи одній миті
в йоãо житті? Томó, навіть яêщо ми й осяãнемо ці заêони на основі
дослідó, то й вони зможóть бóти тільêи заêонами одноãо відтинêó
часó, яêий пройшла дóховна природа. А яê тоді ми зможемо визнавати
їх за заêони дóховної природи? Чи не означає це те саме, êоли б ми
сêазали, що для êожноãо віêó є своя спеціальна медична наóêа, а
щоб ліêóвати, наприêлад, дитячі хвороби, не потрібно знати про
хвороби зрілоãо віêó? Невже для тоãо, щоб вêазати молоді належний
їй стиль життя, не потрібно нічоãо знати про той, яêий підходить людині
взаãалі? Невже на стан нашоãо здоров’я не впливає стан здоров’я
протяãом óсіх моментів життя, і нарешті, невже ми можемо чинити
бóдь-яêі неãідні вчинêи, вдаватися до надмірностей ó певні епохи, не
чеêаючи êари за це в подальшомó житті? У мене є питання до вас,
що ви дóмали б про людинó, яêа стверджóє, що існóє одна мораль
для юності, інша – для зрілоãо віêó, ще інша – для старості, а виховання
має значення тільêи для дитини і юнаêа. Саме таê стверджóє мораль
наших філософів. Вона вчить нас, що потрібно робити сьоãодні, а
про те, що бóде з нами завтра, вона й не дóмає. А хіба майбóтнє
життя не є завтрашнім днем життя теперішньоãо?

Все це підштовхóє до висновêів: життя дóховної істоти охоплює два
світи, з яêих тільêи один нам відомий. Подібно до тоãо, яê бóдь-яêа мить
життя нерозривно пов’язана з óсією послідовністю миттєвостей, з яêих
сêладається життя, таê і ми власними силами не зможемо пізнати заêон,
яêий одночасно належить і одномó, і дрóãомó світам. Саме томó цьоãо
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заêонó нас повинен навчити таêий розóм, для яêоãо існóє один-
єдиний світ, єдиний порядоê речей.

Втім, не варто дóмати, що моральне вчення філософів не має для
нас жодної цінності. Яê ніхто інший, ми чóдово знаємо, що воно містить
велиêі і преêрасні істини, яêі довãо êерóвали людьми, яêі ще й зараз
знаходять відãóê ó серцях та дóшах. Та знаємо ми й про те, що істини ці
не бóли створені людсьêими розóмом, а навіяні зверхó в різні епохи
заãальноãо життя людства. Це одна із перших істин, яêої навчив природний
розóм і яêó одêровення тільêи освячóє своїм вищим авторитетом. Хвала
мóдрецям землі, але слава тільêи одномó Боãові. Людина завжди йшла
під сіянням божественноãо світла. Воно постійно освічóвало êроêи людини,
але вона не помічала, звідêи виходив той промінь, що падав на її шлях.
Єванãеліст êаже: “Він просвіщає êожнó людинó, яêа приходить в цей світ.
Він завжди бóв ó світі, але світ не пізнав йоãо”4 .

Звичні óявлення, що їх засвоїв людсьêий розóм під впливом християнства,
привчили нас бачити ідею, відêритó зверхó, тільêи ó двох велиêих одêровеннях
– Старомó і Новомó Завітах, але ми забóваємо про найперше одêровення.
Без розóміння цьоãо першоãо спілêóвання Дóхó Божоãо і дóхó людсьêоãо
неможливо зрозóміти християнство. Християнин, яêий не знаходить ó
власномó вченні розв’язання величної заãадêи дóховноãо бóття, приходить
до вчень філософів. Поміж тим, філософи здатні пояснити людинó тільêи
через людинó, вони відоêремлюють людинó від Боãа і навіюють їй дóмêó
про те, що людина залежить тільêи від самої себе. Вони, яê правило,
дóмають, що християнство не може пояснити всьоãо тоãо, що ми повинні
знати. Вважають, що існóють моральні істини, яêих навчити нас може
одна тільêи філософія. Це помилêова дóмêа. Не існóє таêоãо людсьêоãо
значення, яêим можна бóло б замінити значення боже. Для християнина
бóдь-яêий рóх людсьêоãо дóхó є нічим іншим яê відображенням
безперервноãо впливó Боãа на світ. Через вивчення наслідêів цьоãо рóхó
християнин отримóє нові доêази на підтвердження віри. У різних
філософсьêих системах, ó всіх зóсиллях людини християнин бачить
тільêи більш-менш повний розвитоê дóховних сил світó відповідно до
різних станів і різних віêів сóспільства. Але таємницю призначення
людини він відêриває не в тривожномó і хитêомó êоливанні людсьêоãо
розóмó, а в символах і ãлибоêих образах, яêі заповіли людствó вчення,
джерела яêих виходять з Божоãо лона. Він стежить за вченням, до яêоãо
постóпово вливається земна дóмêа, і знаходить там більш-менш помітні
сліди перших настанов, яêі надав людині сам Творець тоãо дня, êоли створив
її своїми рóêами. Християнин розмірêовóє про історію людсьêоãо дóхó і
знаходить ó ній надприродні осяяння, яêі постійно просвіщали людинó навіть
без її відома, пронизóвали весь тóман, весь мороê, яêими розóм таê охоче
себе оповивав. Всюди помічає він всесильні і незабóтні ідеї, яêі зійшли з
неба на землю, без яêих людство давно вже б заплóталось ó своїй свободі. І
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нарешті, він знає, що завдяêи цим ідеям людсьêий дóх міã сприйняти
більш досêоналі істини, яêі Боã зволив повідомити йомó ó ближчий для
нас час.

Саме томó, не намаãаючись оволодіти всіма роздóмами мозêó людини,
він праãне яêнайêраще осяãнóти Божі дороãи ó всесвітній історії людства.
Він праãне тільêи однієї небесної традиції, всі ці переêрóчóвання, яêі внесли
в неї люди, для ньоãо дрóãорядні. Тоді він зрозóміє, що існóє надійне
правило, яê серед безмежноãо моря людсьêих сóджень віднайти êорабель
спасіння, яêий незмінно йтиме за зірêою, що сіятиме вічно, жодна хмара
не зможе заêрити її, óсі зможóть її всюди бачити і вдень і вночі. Яêщо хоча
б раз йомó довели, що весь розпорядоê дóховноãо світó є наслідêом
незвичайноãо поєднання перших понять, яêі заêинóв ó нашó дóшó сам
Боã, разом з дією нашоãо розóмó на ці ідеї, то він зрозóміє, що збереження
цих основ, передача їх із століття ó століття, від поêоління до поêоління
визначається особливими заêонами. Він зрозóміє, що існóють ознаêи, за
яêими можна серед розêиданих по Землі святинях впізнати тó, в яêій, мов
ó святомó êовчезі, зберіãається непорóшна запорóêа істини.
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Добродійêо! Ще до тоãо, яê світ визрів для сприйняття нових істин,
тоді, êоли виховання родó людсьêоãо завершóвалося розвитêом óсіх йоãо
сил, невиразне, але ãлибоêе почóття час від часó дозволяло деяêим
вибраним бачити світлий слід зорі правди, що оберталась на своїй орбіті.
Таê, Піфаãор, Соêрат, Зороастр і особливо Платон побачили невимовне
сяйво, а чоло їх освітлене бóло незвичайним блисêом. ¯хні поãляди, що
бóли звернені тóди, де мало зійти нове сонце, дещо розрізняли йоãо
зорю. Але вони не моãли піднятися до пізнання абсолютної істини,
бо відтоді, яê людина змінила свою природó, істина ніде не виявлялась
ó всьомó своємó сяйві, її неможливо бóло вãледіти через тóман, що її
оповив. Яêщо в новомó світі людина все ще не розпізнає цієї істини,
то це – добровільне засліплення, яêщо вона сходить з надійноãо
шляхó, то це – злочинне підпорядêóвання темномó началові, яêе
залишене в її серці з єдиною метою – зробити д ієвішим її
пристосóвання до істини.

Ви, звичайно, можете передбачити, до чоãо приведóть всі ці роздóми,
а їхні наслідêи самі дійдóть до розóмó. Далі про них і поãоворимо.
Впевнений, що ви опанóєте їх без зóсиль. Втім, не бóдемо більше
переривати свою дóмêó таêими відстóпами, а ãоворитимемо послідовно і
методично. Прощавайте, добродійêо.

Ëèñò òðåòié

Absorpta est mors ad victoriam...
Перше послання Павла до êорінтян (І Кор., XV, 54)

“Поãлинóта смерть перемоãою...”,
êниãа пророêа Ісайї (Ісайя, XXV, 8)

Роздóми наші про реліãію перейшли ó філософсьêе розмірêовóвання,
а воно зновó повернóло нас до реліãійної ідеї. Тепер ще раз приймемо
філософсьêий поãляд: ми йоãо не вичерпали. Розãлядаючи реліãійне питання
êрізь призмó чистоãо óмоãлядó, реліãією ми тільêи заêінчóємо філософсьêе
питання. До тоãо ж, яêою сильною не бóла б віра, розóм повинен вміти
опиратись на власні сили. Є люди, чия віра, за потреби, обов’язêово повинна
знайти арãóменти в розóмі. Мені здається, саме до них належите й ви. Ви
дóже споріднились зі шêільною філософією, віра ваша дóже молода, звичêи
ваші дóже далеêі від тоãо потаємноãо життя, в яêомó проста побожність
сама себе наснажóє і собою задовольняється, томó ви й не зможете довіряти
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лише одномó почóттю. Вашій дóші не обійтись без роздóмів. Щоправда,
в почóтті заховано баãато прояснень, дóші êонче властиві велиêі сили,
але почóття впливає на нас тимчасово, і виêлиêані ним тривоãи не
можóть тривати вічно. Навпаêи, добóте мірêóвання залишається завжди
з нами. Продóмана ідея нас ніêоли не полишає, незалежно від тоãо,
яêий дóшевний настрій. Оêрім цьоãо, ця ідея тільêи-но пережита,
нестійêа та мінлива – все залежить від сили биття нашоãо серця. А
понад цим, дóші не вибирають: яêó в собі виявив, з таêою і слід миритись,
а розóм свій, навпаêи, ми постійно творимо власнорóчно.

Ви стверджóєте, що з народження прихильні до реліãійноãо життя.
Я часто дóмав про це, і мені здається, ви помиляєтесь. Природною
потребою ви називаєте випадêово виêлиêане невизначене почóття,
мрійливó примхó óяви. Ні, не таê, не з таêою стóрбованою жаãою
демонстрóють справжнє призначення... Яêщо воно вже має місце в житті,
тоді приймають свою долю з твердою рішóчістю, зі споêійною
впевненістю. Звичайно, можна (і навіть слід) себе змінювати, для
християнина впевненість ó таêій можливості й óсвідомлення своãо
обов’язêó в цьомó сенсі – предмет віри та найважливіше сподівання.
Християнсьêе вчення розãлядає сóêóпність óсьоãо з поãлядó можливоãо
й необхідноãо переродження нашоãо єства, і саме на це мають
спрямовóватись óсі наші зóсилля. Але поêи ми не відчóли, що наша слабêа
природа щезає і що в нас зароджóється нова людина, яêó створив
Христос, ми повинні виêористати всі засоби, аби наблизити це бажане
перетворення, адже воно і не відбóдеться, поêи ми для цьоãо цілêом не
зосередимо всі наші сили.

Зрештою, яê ви знаєте, ми не праãнемо тóт досліджóвати
філософію ó повномó обсязі. Наше завдання сêромніше – поêазати
не те, що містить філософія, а швидше, чоãо в ній немає. Сподіваюсь,
це не бóде понад наші можливості. Для вірóючої людини – це єдиний
спосіб розóміти і бóти êорисним для людсьêої наóêи. Водночас треба
знати, ó чомó сóть цієї наóêи, і, за можливості, все в ній проаналізóвати
зãідно з нашими вірóваннями.

Монтень сêазав: «L’obeir est le propre office d’une ame raisonnable,
recognaissant un celest superieur et bienfacteur». Яê ви знаєте, йоãо не
вважають прихильним до віри: нехай ця дóмêа сêептиêа бóде для вас
цьоãо разó стимóлом: іноді добре знайти собі союзниêів з-поміж вороãів.
Це відповідно послаблює сили протилежної сторони.

Насамперед, немає іншоãо розóмó, êрім розóмó підпорядêованоãо. Це
поза сóмнівом. Та це ще не все. Гляньте на людинó – все життя вона тільêи
й робить, що шóêає, чомó б підпорядêóватись. Спочатêó вона знаходить ó
собі силó, що óсвідомлюється інаêше, ніж сила, яêа рóхає все поза нею.
Людина відчóває ó собі життя, водночас вона переêонóється, що [внóтрішня
її] сила не безмежна. Людина відчóває свою мізерність і тоді заóважóє, що
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нею êерóє вища сила. Цій силі людина вимóшена підпорядêовóватись
– таê минає все її життя. З найпершоãо пробóдження розóмó ці два
види пізнання (один – сила, яêа в êожномó з нас, томó недосêонала,
інший – сила, що поза нами, томó досêонала) звичайно входять ó
свідомість людини. І хоч вони доходять до нас не в таêих зрозóмілих і
визначених êонтóрах, яê пізнання, зібрані нашими почóттями або
передані нам ó зносинах з іншими людьми, все ж наші ідеї добра,
обов’язêó, доброчесності, заêонó, а таêож і протилежні їм,
зароджóються лише від цієї, відчóтої нами, потреби
підпорядêовóватись. Підпорядêовóватись óсьомó, що залежить не від
нашої минóщої природи, не від схвильованості нашої мінливої волі, не
від захоплення нашими тривожними бажаннями. Уся наша аêтивність
– це лиш вияв сили, що змóшóє нас стати спільним, залежним ладом.
Чи поãоджóємось ми з цією силою, чи заперечóємо її, – однаêово, ми
завжди їй підвладні. Томó нам тільêи й треба постаратись сêласти собі
можливо правильний звіт щодо її впливó на нас і, осêільêи ми щось
про це довідались, довіритись їй зі щирою вірою: ця сила, що здійснює
на нас вплив без нашоãо відома, ніêоли не помиляється, саме вона і
провадить всесвіт до йоãо справжньоãо призначення. Отже, ось ó чомó
ãоловне питання життя: яê зрозóміти дію верховної сили на нашó
природó?

Таê ми розóміємо першоосновó світó дóховноãо і, яê бачите, вона
цілêом відповідає першооснові світó фізичноãо. Але щодо природи
першооснова ця здається нам нездоланною силою, яêій все обов’язêово
підпорядêовóється, а щодо нас – вона є лише силою, що діє разом із
нашою власною силою і певним чином змінюється останньою. Таêий
лоãічний виãляд нашоãо штóчноãо розóмó. Однаê цей штóчний розóм, яêим
ми самовільно замінили наділенó нам первіснó частинó світовоãо
розóмó, цей лихий розóм, яêий таê часто спотворює світ ó наших
очах і змóшóє нас бачити йоãо зовсім не таêим, яêий він насправді,
все ж не настільêи очорнює абсолютний плин речей, аби позбавити
нас можливості визнати верховенство підпорядêованості над
свободою і залежність засновóваноãо нами заêонó – від заãальноãо
світовоãо заêонó. Томó, приймаючи свободó, яê данó реальність, цей
розóм зовсім нам не перешêоджає визнавати залежність від
справжньої реальності дóховноãо ладó, таê само, яê ми це робимо
щодо фізичноãо ладó. Отже, всі зóсилля розóмó, всі засоби пізнання
базóються лише на йоãо поêорі. Чим більше він підêоряється, тим він
сильніший. І перед людсьêим розóмом є тільêи одне питання: знати,
перед чим він має сêоритись. Щойно ми óсóнемо це найãоловніше
правило бóдь-яêої діяльності – розóмової та моральної, – одразó ж
допóсêаємо хибне мірêóвання або хибнó волю. Поêлиêання справжньої
філософії зводиться лише до тоãо, щоб, по-перше, óтвердити цю ситóацію,
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а потім поêазати, звідêи виходить те світло, яêе нас повинно
сêеровóвати в житті.

Чомó, наприêлад, ó жодній зі своїх дій розóм не підноситься до таêоãо
стóпеню, яê ó математичних обчисленнях? Що таêе обчислення? Розóмова
дія, механічна робота розóмó, яêа не допóсêає розмірêовóвання? Звідêи
ця цілюща міць аналізó в математиці? Річ ó томó, що розóм тóт повністю
залежний від зãаданоãо правила. Чомó таêе цінне спостереження ó фізиці?
Бо воно долає звичайнó схильність людсьêоãо розóмó і вêазóє йомó на
діаметрально протилежний для традиційних роздóмів напрямоê: для
фізичноãо спостереження первинна природа, а розóм – вторинний5 .

Яê зóміла досяãнóти висоêої достовірності натóрфілософія, зводячи
розóм лише до повноãо підпорядêóвання? Зрештою, від чоãо залежить
лисêóча лоãіêа, що дала цій філософії таêó велетенсьêó силó? Вона сêовóє
розóм, вона наêидає на ньоãо всесвітнє ярмо поêірності й осліплює йоãо
та підпорядêовóє, яê і природа, яêó він досліджóє. Єдина пóть, êаже Беêон,
відêрита людині для панóвання над природою, та сама, що веде в Царство
Небесне: óвійти тóди можна тільêи óêлінно, яê дитина6 .

Далі. Хіба лоãічний аналіз не є насильством розóмó над собою? Дайте
розóмові волю, і він постійно синтезóватиме. Аналітичним шляхом ми
можемо йти тільêи доêладаючи надзóсиль: ми постійно збиваємось на
традиційнó пóть, синтетичнó. З синтезó й почав людсьêий розóм, і саме
синтез – хараêтерна риса наóêи стародавніх. Однаê, попри традиційність
синтезó, попри йоãо заêонність, часом навіть більше, ніж аналіз, поза
сóмнівом, óсе ж до найбільш діяльних проявів дóмêи належать саме
процеси підêорення, аналізó. З іншоãо боêó, придивившись óважно,
бачимо, що найбільші відêриття ó природничих наóêах – справжні інтóїції,
цілêом самостійні, тобто таêі, що походять із синтетичноãо начала. Але
заóважте, що, хоч інтóїція і є по сóті здатністю людсьêоãо розóмó та одним
із йоãо найдієвіших знарядь, ми, на відмінó від інших наших
спроможностей, все ж не можемо з’ясóвати для себе її сóть. Справа
в томó, що ми володіємо нею не в томó чистомó і простомó виãляді,
яê іншими здатностями. У цій здібності є щось, притаманне вищомó
розóмові, вона лише відображає цей вищий розóм ó нашомó. І томó-
то ми і вдячні інтóїції за найвдаліші наші відêриття.

Таêим чином, зрозóміло, що людсьêий розóм не досяãає найêращих
своїх знань лише своєю внóтрішньою силою, а сêеровóється безперечно
ззовні. Відповідно, справжня основа нашої розóмової міці, по сóті, ніщо
інше, яê своєрідне лоãічне самозречення, однорідне із самозреченням
моральним, і таêе, що випливає з тоãо ж заêонó.

Зрештою, ми пізнаємо природó не тільêи з допомоãою пізнання та
спостереження, а таêож і розмірêовóвання. Бóдь-яêе природне явище –
це силоãізм із більшими та меншими засновêами і висновêом. Томó сама
природа підêазóє розóмові шлях, яêоãо він має дотримóватись для її
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пізнання. Тобто й тóт він тільêи дотримóється заêонó, що
розêривається перед ним ó зміні речей. Таêим чином, êоли давні,
наприêлад, стоїêи, наділені преêрасними передчóттями, тлóмачили
наслідóвання природи, її поêірність, óзãодженість із нею, вони, бóдóчи
ближчими, ніж ми, до початêó всіх речей і не поділивши ще, яê ми,
світ на частини, лишень проãолошóвали це перше начало дóховної
природи, саме те, що жодна сила, жоден заêон не виниêають самі
по собі.

Що стосóється спонóêальноãо для нас принципó, яêий зводиться до
бажаних власних блаã, то чим стало б людство, яêби поняття про це блаãо
бóло лише виãадêою нашоãо розóмó? Кожне століття, êожен народ мали
б тоді про ньоãо особливó дóмêó. Чи моãло б людство заãалом прямóвати
вперед ó своємó безмежномó проãресі, яêщо б ó серці людини не бóло
єдиноãо поняття про добро, спільноãо для всіх часів і êраїн і, відповідно,
не людиною створеноãо? Чомó наші вчинêи стають моральними? Чи не
впливає на них те владне почóття, яêе змóшóє нас êоритися заêонові,
поважати істинó? Адже заêон тільêи томó й заêон, що йоãо не ми
придóмали, істина томó й істина, що її не ми виãадали.

Ми іноді встановлюємо правило поведінêи, яêе не відповідає традиції,
однаê це тільêи томó, що неспроможні позбóтися впливó наших
схильностей на наше сóдження. У цьомó разі нам визначають заêон наші
нахили, а ми йоãо дотримóємось, вважаючи йоãо заãальним світовим
заêоном. Звичайно, є й таêі люди, яêі начебто без бóдь-яêих зóсиль
пристосовóються до всіх моральних приписів. Це деяêі велиêі особистості,
ними ми захоплюємось. Однаê ó цих вибраних людей почóття обов’язêó
розвинóлось не з допомоãою мислення, а завдяêи таємничим імпóльсам,
яêі êерóють людьми поза їхньою свідомістю, яê велиêі настанови, яêі ми,
не шóêаючи, бачимо в самомó житті і яêі значно сильніші, ніж наша особиста
дóмêа. Вони випливають із спільної для всіх дóмêи: розóм бóває вражений
то приêладом, то щасливим збіãом обставин, що підносять нас над
нами ж, то сприятливим óпорядêóванням óсьоãо життя, що змóшóє
бóти таêими, яêими без цьоãо ми ніêоли не бóли. Усе це – живі óроêи
віêів, яêі засвоюють ó таємничий для нас спосіб оêремі особистості.
Яêщо ж звичайна психолоãія не óсвідомлює цих таємничих прóжин
дóховноãо постóпó, то психолоãія більш поãлиблена, для яêої
спадêовість людсьêої дóмêи – першооснова дóховної природи,
знаходить тóт відповіді на більшість запитань. Таê, яêщо ãероїзм
доброчесності або натхнення ãенія і не випливають із мірêóвань
оêремої людини, вони все ж є резóльтатом дóмêи минóлих століть. І
однаêово, чи мислили ми, чи не мислили, – хтось óже мислив за нас
ще до нашоãо народження... В основі бóдь-яêої моральної дії, яêою б
вона не здавалась самостійною та відірваною, завжди є, відповідно,
почóття обов’язêó, і відповідно – послóх.
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Тепер óявімо собі, що бóло б, яêби людина моãла довести свій
послóх до абсолютної втрати власної свободи. Зі щойно сêазаноãо
зрозóміло, що це бóло б вищим стóпенем людсьêої досêоналості.
Адже бóдь-яêі зміни в дóші людини бóли б виêлиêані тим самим
принципом, що змінює все в житті (ó світі). Тоді не бóло б розривó з
природою, а, навпаêи, бóло б зближення. Відчóття власної волі виділяє
тепер людинó в заãальномó переліêó і перетворює її на відособленó
істотó. Це дозволило б зародитись ó ній почóттю всесвітньої волі, або,
êажóчи іншими словами, – внóтрішньомó відчóттю, ãлибоêомó
óсвідомленню своєї справжньої причетності до всієї світобóдови.
Тепер людина перейнята власною відоêремленою ідеєю, особистим
началом, яêе роз’єднóє її з óсім оточóючим і затóманює в її очах óсі
об’єêти. Та це – зовсім не неодмінна óмова її походження, а тільêи
наслідоê її насильницьêоãо відчóження од заãальної природи. І êоли
б людина зреêлася власноãо зãóбноãо Я, то хіба вона не знайшла б
зновó й ідею, і неосяжнó особистість, і всю міць чистоãо розóмó в її
одвічномó зв’язêó з іншим світом? І хіба тоді людина все ще відчóвала
б себе таêою, що існóє ó тісний, злиденний віê, ó віê, яêий спонóêає її
приписóвати все собі та дивитись на світ лише з допомоãою своãо
штóчноãо розóмó? Звичайно, що ні. Людина наново почала б жити
життям, яêе дав їй Господь Боã ще тоді, êоли Він вийняв її з небóття.
Найвищі зóсилля нашоãо талантó й поêлиêані зновó знайти це
справжнє життя.

Один велиêий ãеній êолись сêазав, що людина пам’ятає яêесь ліпше
життя: велиêа дóмêа, недаремно êинóта ó ґрóнт. Та ось що він не сêазав,
а сêазати потрібно бóло, – тóт межа, яêó не міã перейти ні цей видатний
ãеній, ні хтось інший ó той час розвитêó людсьêої дóмêи, – це те, що
втрачене і таêе преêрасне існóвання ми можемо зновó віднайти, бо це
повністю залежить од нас і не вимаãає поêидати світ, яêий нас оточóє.

Час і простір – ось межі людсьêоãо життя сьоãодні. Але перш за все,
хто може заборонити мені вирватись із знесилюючих обіймів часó? Звідêи
почерпнóв я самó ідею часó? З пам’яті про минóлі події. Але що є цією ж
пам’яттю? Ніщо інше, яê дія волі: це бачимо з тоãо, що ми пам’ятаємо
не більше, ніж бажаємо приãадати. Інаêше всі події, що змінювались
протяãом моãо життя, залишалися б назавжди в моїй пам’яті, тіснились
би постійно в моїй ãолові, а між іншим, навпаêи, навіть тоді, êоли я
розмірêовóю цілêом вільно, я сприймаю лише споãади, пов’язані з
певним станом дóші, із зворóшливим почóттям, з захопливою
дóмêою... Ми óявляємо собі минóле таê само, яê і майбóтнє. Що ж не
дає мені проãнати марище минóлоãо, яêе нерóхомо мене
сóпроводжóє, таê само, яê я можó за бажанням знищити мінливе
бачення майбóтньоãо, яêе ширяє попередó, й поêинóти той
проміжний момент (йоãо називають теперішнім), момент настільêи
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êоротêий, що йоãо вже немає тієї ж миті, êоли я вимовляю слово на
йоãо позначення? Усі часи ми творимо самі, і це – поза сóмнівом.
Боã не створив час, а дозволив йоãо створити людині. Однаê, êóди
подівся б час або ця зãóбна дóмêа, що оточóє і приãнічóє мене
звідóсіль? Чи не щезне він (час) зовсім із моєї óяви, чи не
розпорошиться без залишêó йоãо виãадана реальність, яêа таê
жорстêо мене приãнічóє?

Моє існóвання більше нічим не обмежене, ніщо не перешêоджає
бачити безмежне, мій поãляд спрямований ó вічність, земний ãоризонт
зниê, небесна баня не впирається на землю по боêах безмежної рівнини,
що стелеться перед моїми очима... Я наче перебóваю в безмежжі, не
розділеномó на дні, на ãодини, на швидêоплинні миттєвості, а ó вічності,
без рóхó та змін, де всі оêремі істоти щезли самі в собі, одне слово, де
все вічне. Кожноãо разó, êоли наша дóша встиãає сêинóти з себе пóта, яêі
сама собі й виêóвала, їй достóпний цей різновид часó, таê само, яê і той,
в яêомó вона перебóває зараз. Навіщо вона постійно праãне вийти за
межі безпосередньої зміни речей, яêі вимірюються монотонними
êоливаннями маятниêа? Навіщо метається вона безперестанно до іншоãо
світó, де нечóтно фатальноãо бою ãодинниêа? Справа в томó, що
безмежність – природна оболонêа дóмêи. Для неї це єдиний, справжній
час, інше ж ми творимо самі, а навіщо – невідомо.

Звернімось до просторó: для всіх очевидно, що дóмêа – поза ним,
вона лоãічно задовольняється óмовами відчóтноãо світó, але сама – поза
ним. Яêої б, відповідно, реальності не надавали просторові, це – фаêт
поза дóмêою, і він не має нічоãо спільноãо зі справжнім дóхом. Це – форма,
нехай неóниêна, однаê лише форма, за яêою ми ідентифіêóємо внóтрішній
світ. Відповідно, простір ще менше, ніж час, може заêрити шлях ó те нове
бóття, про яêе тóт мовиться.

Отже, те вище життя, до яêоãо повинна праãнóти людина, життя
досêонале, достовірне, виразне, безмежноãо пізнання, та насамперед –
життя в повній поêорі, життя, яêе êолись бóло в людини і яêе їй таêож
обіцяне і в майбóтньомó. Чи знаєте ви, яêе це життя? Це – Небо. Іншоãо
Неба, оêрім цьоãо, немає. Стати йоãо частêою ми можемо відтепер,
ваãатись тóт не потрібно. Адже це ніщо інше, яê повне відновлення нашої
природи в даних óмовах, остання межа зóсиль розóмної істоти,
остаточне призначення дóхó ó світі. Я не знаю, чи поêлиêаний êожен
із нас пройти цю величезнó дороãó, чи досяãнемо ми її славної êінцевої
мети, але те, що êраєм нашоãо проãресó тільêи й може бóти повне
злиття нашої природи з природою всьоãо світó, це я знаю. Адже тільêи
таê наш дóх може піднестись ó заãальній досêоналості, а це –
справжнє відбиття вищоãо розóмó7 .

Але поêи ми ще не сяãнóли межі нашоãо піліãримства, до тоãо,
яê звершиться це велиêе злиття нашої істоти з творінням всесвітнім,
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чи не моãли б ми щонайменше розчинитись ó світі одóхотворених
істот? Хіба ми не спроможні всіляêо ототожнюватись із нам подібними
істотами? Спроможні ж ми засвоювати їхні потреби, їхні виãоди,
перейматись їхніми почóттями настільêи, що, зрештою, починаємо
жити тільêи задля них і відчóвати тільêи з їхньою допомоãою. Це,
поза сóмнівом, правильно. Яê би ви не називали цю нашó дивовижнó
здатність зливатись з óсім, що відбóвається довêола, – симпатією,
любов’ю, співчóттям, – вона завжди нам притаманна. За бажання,
ми можемо настільêи поріднитись із моральним світом, що всім, що
в ньомó відбóвається і нам відоме, перейматимемось, наче це
відбóвається з нами. Більш тоãо, яêщо навіть світові події нас майже
не ціêавлять, óже вистачить однієї спільної, але ãлибоêої дóмêи про
справи інших людей, одноãо тільêи внóтрішньоãо розóміння нашоãо
діяльноãо зв’язêó з людством, аби змóсити наше серце битися частіше
вже при дóмці про долю всьоãо людства, а всі наші дóмêи і всі наші
вчинêи поєднóвати з дóмêами і вчинêами всіх людей в одне співзвóчне
ціле. Виховóючи цю чóдовó нашó властивість, óсе сильніше й сильніше
розвиваючи її в дóші, ми досяãнемо таêих висот, з яêих перед нами
цілêовито відêриється інша частина майбóтньоãо нашоãо шляхó. І
блаãо тим із смертних, хто, раз піднявшись на цю висотó, зóміє на
ній óтриматись, а не êинеться зновó тóди, звідêи почалось йоãо
сходження. Усе наше існóвання досі бóло безперервним êоливанням
між життям і смертю, тривалою аãонією. Тóт почалося справжнє
життя, відтепер лише від нас залежить, чи йти дороãою правди й
добра, осêільêи заêон дóховноãо світó вже перестав бóти для нас
непроãлядною таємницею.

Але чи таê минає життя довêола нас? Зовсім навпаêи. Заêон дóховної
природи проявляється в житті пізно і невиразно, але, яê бачите, йоãо
зовсім не слід виãадóвати [він не залежить од нас], яê і фізичний заêон.
Усе, що від нас вимаãається, це – мати відêритó дóшó для цьоãо пізнання,
êоли воно постане перед нашим розóмом. У звичайномó плині життя, ó
повсяêденних êлопотах нашоãо розóмó, ó звичній дрімоті дóші моральний
заêон виявляється не таê явно, яê заêон фізичний. Щоправда, він повністю
оволодіває нами, визначає êожнó нашó дію, найменше зóсилля нашоãо
розóмó, але водночас, зберіãаючи нашó свідомість – посередництвом
яêоãось дивноãо поєднання постійно діючоãо чóда, – цей моральний заêон
наêладає на нас велиêó відповідальність за все, що ми робимо, за
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êожен порóх нашоãо серця, навіть за найменшó швидêоплиннó дóмêó,
яêа ледь торêнóлась нашоãо розóмó. І незважаючи на це, моральний
заêон випадає із нашоãо розóміння ó щонайãлибший мороê. Що ж
відбóвається? Людина, яêа не знає справжньоãо рóшія, несвідомою
зброєю яêоãо є моральний заêон, створює собі свій власний заêон.
Саме цей заêон, яêий людина створює за власним почином  для
себе, і є те, що називають моральним заêоном, інаêше – мóдрістю,
вищим блаãом, або просто заêоном, або ще по-іншомó8 . І цьомó
êрихêомó власнорóчномó витворові, яêий можна свавільно знищити
(і насправді знищення відбóвається постійно), людина, бóдóчи
безпорадно-осліпленою, приписóє все позитивне, безóмовне,
непорóшне, властиве справжньомó заêонові її бóття, а між іншим, з
допомоãою лишень своãо розóмó, людина, очевидно, моãла б осяãнóти в
сенсі цьоãо соêровенноãо начала тільêи однó неминóчó необхідність – і не
більше.

Відтаê, хоч моральний заêон перебóває поза нами і незалежно від
наших знань, таê само, яê і фізичний заêон, все-таêи є сóттєва різниця
між цими двома заêонами. Численна êільêість людей жила (і живе ще й
досі) без найменшоãо óявлення про зміни речей ó природі: Боã захотів,
щоб людсьêий розóм пізнавав їх самостійно й постóпово. Та яê низьêо не
перебóвала б розóмна істота, яêі примітивні не бóли б її здібності, вона
завжди має певне óявлення про першоосновó, що спонóêає до дій. Аби
розмірêовóвати, аби оцінювати, необхідно мати óявó про добро і зло.
Заберіть ó людини це розóміння, і вона не бóде вже розмірêовóвати, не
бóде оцінювати, бо не залишатиметься більше розóмною істотою. Без
цьоãо розóміння Боã не міã залишити жити навіть на мить. Він нас і створив
із цим. Ця недосêонала ідея, неймовірним способом вêладена в нашó
дóшó, і є сóттю людини розóмної. Ви щойно переêонались, що можна
бóло б добóти з цієї ідеї, яêби вдалося відтворити її первіснó чистотó, ó
яêій вона бóла подана нам спочатêó. Необхідно, одначе, подóмати й над
тим, чоãо можна досяãнóти, яêщо шóêати основó всіх наших пізнань лише
в нашій природі.

Соêільниêи, 1 липня 1830

Ëèñò ÷åòâåðòèé

Воля є нічим іншим яê видом мислення. Уявляємо собі
волю обмеженою чи безêінечною, все одно доводиться
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визнавати, що існóє певна причина, яêа змóшóє її діяти;
томó її слід розãлядати не яê начало вільне, а яê начало
зóмовлене.

Спіноза. De ansma

Яê ми вже бачили, бóдь-яêе природне явище можна розãлядати яê
силоãізм, а можна – і яê число. При цьомó спостереження – це вираження
природи в числі або дослідження її в дії, обчислення – вирахóвання її
абстраêтно, а одиниці – це знайдені в природі величини, яêі вираховóють,
додаючи ще й спостереження, – і на цьомó наóêа заêінчóється. Ось і все
êоло позитивноãо знання. Необхідно враховóвати і те, що власне êільêостей
ó природі не існóє, а яêби й існóвали, то аналітичний висновоê дорівнював
би творчомó. Хай бóде таê, бо інаêше досêонала віроãідність бóла б
необмежена і, відповідно, всемоãóтня9 . Справжні êільêості, тобто абсолютні
одиниці, існóють тільêи в нашомó розóмі, а ó Всесвіті перебóвають лише
числові видимості. Ці видимості, через яêі ми бачимо матеріальне, і дають
нам поняття про числа, а це і є основою математичноãо сприйняття. Отже,
числове вираження предметів є нічим іншим, яê ідеолоãічним механізмом,
яêий ми створюємо із даноãо нам природою. Спочатêó ми переводимо
йоãо до сфери абстраêтноãо, потім сприймаємо яê величини і, нарешті,
чинимо з ними таê, яê нам потрібно. Відповідно, математична віроãідність
таêож має свою межó, томó не втрачаймо її з очей.

Яê додатоê до явищ природи, наóêи чисел, без сóмнівó, достатньо
для емпіричноãо мислення, а таêож для задоволення матеріальних потреб
людини. Але не можна сêазати, що вона таê само відповідає віроãідності,
яêó вимаãає розóм. Відстале, нерóхоме, ãеометричне розмірêовóвання,
яêим йоãо переважно сприймають ãеометри, є чимось без розóмó,
безбожним. Яêби в математиці існóвала абсолютна достовірність, то
число бóло б чимось реальним. Саме таê сприймали число піфаãорійці,
êабалісти та інші, яêі приписóвали числам різні сили, існóвання в них
начала і сóті óсіх речей. Вони бóли цілêом послідовними, бо óявляли, що
природа сêладається з числових величин, а про щось інше і не дóмали.
Але ми бачимо в природі щось інше, ми свідомо віримо в Боãа, а êоли
намаãаємося в рóêи Творця вêласти цирêóль, робимо дóрницю. Бо
забóваємо, що міра і межа – одне і те ж, що безêінечність є першою з
властивостей, яêа і є сêладовою Йоãо божественності, а ми,
перетворюючи вищó істотó ó вимірниêа, позбавляємо Йоãо вічної природи
і опóсêаємо до нашоãо рівня. Несвідомо нами володіють ще язичницьêі
óявлення: це і є джерелом таêоãо помилêовоãо твердження. Число не
може існóвати в божественній дóмці; творіння витіêають із Боãа,
подібно, яê тече вода в потоці: без êінця і êраю. Але людині êонче
необхідно знайти дотичність між ї ї обмеженим розóмом і
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безêінечним розóмом Боãа, бо між ними – безмежність, томó вона
й любить міряти моãóтність Боãа за своїми розмірами. Перед нами
– справжній антропоморфізм, яêий є набаãато шêідливіший від
антропоморфізмó простаêів, що нездатні через своє палêе
праãнення наблизитися до Боãа і óявити собі дóховнó істотó іншою,
ніж та, яêа сóмісна з їхнім розóмінням, яêе опóсêає Боãа до їхньоãо
рівня. Правдó êажóчи, і філософи чинять не ліпше. “Вони приписóють
Боãові, – сêазав велиêий мислитель, яêий добре на цьомó розóмівся11 ,
– розóм, що подібний до їхньоãо власноãо. Чомó? Бо вони за своєю
природою не знають нічоãо ліпшоãо, ніж власний розóм. А поміж тим,
божественний розóм є причиною всьоãо, а людсьêий розóм – лише
наслідêом, то що ж може бóти між ними спільноãо? Хіба те ж саме, –
додає мислитель, – що між Сóзір’ям Собаêи на небі і собаêою на вóлиці
– одне і теж ім’я”.

Яê бачите, всі позитивні наóêи, що їх називають точними,
відштовхóються від тоãо, що вони займаються êільêостями, або іншими
словами, предметами обмеженими. Природно, що розóм, з йоãо
можливістю повністю охопити ці предмети, досяãнóв ó їхньомó пізнанні
найвищої віроãідності, яêа тільêи можлива для ньоãо. Але ви бачите таêож
і те, що, яêою б значною не бóла наша пряма óчасть ó створенні цих істин,
ми все-таêи не з себе їх видобóваємо. Перші ідеї, з яêих витіêають ці
істини, дано нам ззовні. Отже, ось яêі лоãічні наслідêи витіêають зразó з
самої природи цьоãо пізнання і яêі є для нас найбільш близьêими через
достóпнó нам достовірність. Перше: вони стосóються тільêи чоãось
обмеженоãо, дрóãе: вони не народжóються безпосередньо в нашомó
мозêó. У цій сфері понять ми розвиваємо наші здібності тільêи стосовно
сêінченноãо і нічоãо новоãо не виãадóємо. Чоãо ж ми зможемо досяãти,
яêщо захочемо застосóвати прийоми, основані на досяãненні цьоãо
пізнання, до пізнання іншоãо рівня? Невже абсолютна форма пізнаноãо
предмета, яêим би він не бóв, êонче повинна бóти формою чоãось
сêінченноãо, а сам предмет мóсить перебóвати поза нами? А таêими і є
природні óмови віроãідності. На яêомó ж тоді місці стосовно предметів ó
дóховній сфері опинимося ми? Перш за все, де є межа даних, що входять
ó сферó психолоãії і моралі? Межі нема. Де здійснюється моральна дія? У
нас самих. Отже, чи може розóм виêористати прийом, що він йоãо
застосовóє для позитивних понять, в іншій сфері? Зовсім ні. Тоді яê
досяãнóти очевидності? Щодо мене, то я не знаю. Дивним є те, що
філософія до цьоãо питання ніêоли не доходила. Вона ніêоли не
наважóвалася чітêо встановити сóттєвó різницю між двома сферами
людсьêоãо знання, вона завжди плóтала безмежне з тим, що має межі,
видиме з невидимим, те, що можна сприйняти почóттями, з тим, що не
можна. Яêщо вона деêоли і ãоворила щось інше, то в ãлибині дóші
ніêоли не мала сóмнівів щодо тоãо, що світ дóховний можна таê само
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пізнати, яê і світ фізичний: вивчаючи йоãо з цирêóлем ó рóêах, рахóючи,
вимірюючи величини дóховні, яê матеріальні, досліджóючи істотó
розóмнó, яê істотó неживó. Дивно, насêільêи людсьêий розóм є
ледарем. Щоб позбóтися напрóãи, яêої вимаãає чітêе розóміння
вищоãо світó, він спотворює цей світ, спотворює самоãо себе і
споêійнісіньêо йде далі. Зãодом ми побачимо, чомó він таê чинить.

Не варто дóмати, ніби ó природничих наóêах все зводиться до
спостереження і дослідó. Одна із таємниць їхніх блисêóчих методів –
вони спостеріãають за тим, що справді може бóти предметом
спостереження. Можна вважати це началом неãативним, але воно
сильніше і плодотворніше від начала позитивноãо. Саме завдяêи йомó
досяãла своїх óспіхів нова хімія, воно очистило заãальнó фізиêó від
метафізиêи, а від часів Ньютона стало її ãоловним правилом і основою її
методó. Що ж це означає? Не що інше, яê те, що досêоналість цих наóê,
вся їхня моãóтність виходять з óміння повністю дати себе обмежити тій
сфері, яêа їм належить. Ось і все. З іншоãо боêó, в чомó ж сóть самоãо
процесó спостереження? Що ми робимо, êоли спостеріãаємо за рóхом
світил на небосхилі чи за рóхом життєвих сил в орãанізмі? Коли вивчаємо
сили, яêі рóхають тілами чи молеêóлами, з яêих вони сêладаються, êоли
вивчаємо хімію, астрономію, фізиêó, фізіолоãію? Ми робимо висновоê з
тоãо, що бóло, для тоãо, що бóде; з’єднóємо доêóпи фаêти, яêі в природі
йдóть один за одним, і робимо з цьоãо недалеêий висновоê. Ось
неминóчий шлях досвідченоãо методó. Та чи відомо вам ó моральномó
плані, щоб щось трапилося через силó постійноãо невідворотноãо заêонó,
за яêим ви моãли б зробити висновоê, яê розміщені фаêти, і передбачити,
таêим чином, майбóтнє на основі попередньоãо. Зовсім ні. Навпаêи, все
здійснюється тільêи на основі вільних аêтів волі, яêі не пов’язані між
собою, не підêоряються іншим заêонам, тільêи своїм примхам, тобто
все зводиться до дії бажання і свободи людини. Яêа êористь бóла б від
методó дослідноãо? Жодна.

Ось чомó, природний хід людсьêоãо розóмó навчає нас ó сфері тоãо
пізнання, ó яêій він може досяãти своєї найбільшої достовірності.

Зрозóміло, що справжні наóêи завжди бóли предметом вивчення. Яê
вам відомо, роêів сто томó вони зразó піднялися до тоãо рівня, на яêомó
перебóвають зараз. До цьоãо рівня їх підштовхнóли три відêриття: аналіз
– творіння Деêарта, спостереження – творіння Беêона, небесна ãеометрія
– творіння Ньютона. Аналіз обмежений математиêою і до нас не має
стосóнêó, можна тільêи заóважити, що він виêлиêав приєднання
необґрóнтованої примóсовості до моральних наóê, а це завдало велиêої
шêоди їхнім óспіхам. Новий спосіб вивчати природничі наóêи, відêритий
Беêоном, дóже важливий для всієї філософії, бо він відêрив ó ній емпіричний
напрям, яêий надовãо визначив хід сóчасної дóмêи. Та ó цьомó
нашомó дослідженні нас найбільше ціêавить заêон, за яêим всі тіла
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тяжіють до одноãо заãальноãо центрó. Про ньоãо і поãоворимо.
На перший поãляд здається, що всі сили природи зводяться до

всесвітньоãо тяжіння, однаê ця сила – не єдина, і саме томó заêон, яêомó
підêоряється природа, має таêий ãлибоêий зміст. Саме тяжіння не тільêи
не пояснює все ó світі, воно взаãалі нічоãо ще не пояснює. Яêби діяла
тільêи сила тяжіння, то вся речовина перетворилася б на однó безформнó
і зашêарóблó масó. Бóдь-яêа дія в природі завдячóє двом силам, яêі
виêлиêають в об’єêті, що рóхається, потяã до рóхó в протилежних
напрямêах, а ця істина найêраще проявляється в êосмічномó рóсі. Поміж
тим, астрономи переêоналися, що небесні тіла підêоряються заêонові
тяжіння, а дії цьоãо заêонó можна вирахóвати яêнайточніше, томó й
перетворили всю системó світó в ãеометричнó задачó. Найзаãальніший
заêон природи вони сприймають за допомоãою деяêої математичної фіêції
на ім’я Притяãання або Всесвітнє Тяжіння. Але існóє ще одна сила, без
яêої тяжіння ніяê не моãло б прислóжитися, це – Початêовий поштовх або
Виверження. Отже, двома основними силами природи є Тяжіння і
Виверження. Усі вчення про паралелізм двох світів основані на чітêій ідеї
спільної дії цих двох сил. Нам доводиться тільêи застосовóвати цю ідею
до сóêóпності тих двох сил, існóвання яêих ó дóховній сфері ми встановили
ще раніше: сили, яêó створюємо самі, нашої вільної волі, бажання, і до
тієї, яêó не можемо пізнати, – це дія на нашó сóтність сили поза нами, а
потім спостеріãати за наслідêами.

Немає сóмнівó, що сфера застосóвання відêритоãо Ньютоном заêонó
дóже широêа, і надалі розширюватиметься. Та не слід забóвати, що заêон
падіння ваãи встановив Галілей, а заêон рóхó планет – Кеплер. Ньютонові
належить тільêи щасливе натхнення – поєднати в одне ціле ці два заêони.
Втім, все, що стосóється цьоãо славноãо відêриття, дóже важливе. Неважêо
зрозóміти, чомó один ãеометр таê шêодóвав, що ми не знаємо деяêих
формóл, яêі Ньютон виêористовóвав ó своїй роботі, бо наóêа, безперечно,
досяãла б більшоãо, яêби знайшла ці талісмани ãенія. Та чи можна всерйоз
припóстити, що вся таємниця ãеніальності Ньютона, вся йоãо моãóтність
містилися тільêи в йоãо математичних прийомах? Невже ми не знаємо,
що ó цьомó піднесеномó розóмі бóло ще щось, êрім здібностей до
математиêи? Томó й питаю вас, чи моãла народитися бóдь-êоли таêа дóмêа
в розóмі без Боãа? Чи моãла невірóюча дóша дати світові істинó таêої
величини? Чи можна óявити, що, êоли Ньютон втіêав від спóстошливої
епідемії з Лондона до Кембріджа, а заêон матеріальності заблиснóв перед
йоãо дóхом, і впала завіса, що приховóвала природó, в йоãо блаãочестивій
дóші бóли тільêи одні цифри? Дивно, що існóють ще люди, яêі не можóть
без жалю дóмати про Ньютона, яêий êоментóє Апоêаліпсис. Вони не можóть
зрозóміти, що велиêі відêриття, яêі стали ãордістю всьоãо людства, міã
зробити тільêи той Ньютон, яêим він бóв – ãенієм поêірним і
всеосяжним, смиренним і моãóтнім, а зовсім не таêим зарозóмілим,
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яêим йоãо хочóть поêазати. Ще раз повторюю: чи можливо, щоб
людина, яêа не те, що відêидає Боãа, але байдóжа до реліãії,
розсóнóла êордони наóêи далеêо за межі, яêі бóли їй вêазані?

Ми знаємо про притяãання в баãатьох йоãо проявах, воно
постійно постає перед нашими очима, ми вимірюємо йоãо, знаємо
про ньоãо достатньо. І це цілêом відповідає нашим óявленням про
нашó власнó силó. Щодо Виверження, то ми знаємо тільêи про йоãо
абсолютнó необхідність. Те ж саме знаємо ми і про божественнó дію
на нашó дóшó. Ми однаêово впевнені в існóванні однієї й іншої сили.
Про однó силó в нас пізнання – чітêе і зрозóміле, про іншó – темне і
нечітêе, але про обидві знаємо напевно – вони мають цілêовитó
віроãідність. Таêим є безпосередній встóп до пізнання матеріальноãо
óêладó світó, яêий наш розóм пізнає зовсім природно. Але не слід
забóвати і про те, що, завдяêи астрономічномó аналізові, заêони нашої
сонячної системи поширюються і на всі зоряні системи, яêі заповнюють
небесні простори, а молеêóлярна теорія називає йоãо причиною
óтворення тіл. Томó ми зовсім справедливо можемо вважати заêон
нашої системи заãальним чи не для всьоãо Всесвітó, а дóмêа ця
набóває надзвичайно велиêоãо значення.

Втім, óсі ці розмежóвання між істотами, всі ці відмінності, що їх
виãадóють між нами для зрóчності чи через сваволю, не мають ніяêоãо
стосóнêó до творчоãо начала. Що б ми не робили, в нас присóтнє
внóтрішнє відчóття реальності вищої від тої, що нас оточóє і є видимою.
Чи не є ця інша реальність єдиною правдивою реальністю, об’єêтивною,
яêа охоплює істотó і розчиняє нас самих ó всезаãальній єдності? У цій
єдності зниêають всі відмінності, всі межі, яêі встановлює розóм через
свою недосêоналість і обмеженість своєї природи, і тоді ó всьомó
безмежжі речей залишається тільêи одна дія – єдина і світова. Справді,
подібно, яê внóтрішнє відчóття власної природи, таê і сприйняття Всесвітó
дають нам можливість пізнати все створене тільêи яê безперервний рóх.
Таêим є світовий рóх. Томó й ó філософії ідея рóхó повинна передóвати
бóдь-яêій іншій. Ідею рóхó доводиться шóêати в ãеометрії, бо тільêи там
знаходимо її очищеною від свавільної метафізиêи, і тільêи в лінійномó
рóсі можемо сприйняти абсолютне знання про рóх взаãалі. Геометр не
може óявити собі іншоãо рóхó, êрім наданоãо. Він мóсить виходити з
тоãо, що тіло, яêе рóхається, само по собі є інертним, а бóдь-яêий рóх є
наслідêом поштовхó ззовні. Отже, і в найвищій межі абстраãóвання, і в
самій природі ми постійно повертаємося до бóдь-яêої дії [action],
зовнішньої і первинної, незалежної від самоãо предметó. Отож, ідея рóхó
через невблаãаннó вимоãó лоãіêи виêлиêає óявлення про таêó дію, яêа
відрізняється від бóдь-яêої сили і причини, що перебóвають в предметі,
яêий рóхається.

Ось чомó людсьêомó розóмові таê важêо відêинóти давнє хибне
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óявлення, ніби всі ідеї виниêають ó розóмі через зовнішні почóття.
Справа в тім, що ó світі не існóє нічоãо таêоãо, ó чомó ми сóмнівалися
б більше, ніж ó притаманній нам самостійній силі. Система
сенсóалістів томó й таêа непереêонлива, бо приписóє матеріальномó
здатність безпосередньо впливати на дóховне, примóшóючи таêим
чином тіла зіштовхóватися зі свідомостями, замість тоãо, щоб
зближóвати предмети однієї природи, тобто одні свідомості з іншими.
Задóмаймось над тезою про те, що чистій ідеї рóхó матеріальне не
потрібне зовсім. Різниця між рóхом матеріальним і рóхом ó сфері
дóховноãо поляãає в томó, що елементи першоãо – простір і час,
дрóãоãо – тільêи час, а очевидним є те, що самої тільêи ідеї часó
достатньо для виниêнення ідеї рóхó. Отже, заêон рóхó є заêоном
óсьоãо ó світі, а те, що ми ãоворили про фізичний рóх, цілêом можна
застосóвати і до рóхó розóмовоãо чи моральноãо.

Яêий же висновоê можна зробити зі всьоãо сêазаноãо? Не становить
жодних трóднощів вважати власні дії людини причинами сторонніми
[principe occasionnel], силою, яêа діє тільêи томó, що вона з’єднóється з
іншою вищою силою, таê само, яê притяãання діє тільêи разом із силою
виверження. Ось до яêоãо висновêó ми хотіли прийти.

Хтось, може, подóмає, що в цій системі немає місця для філософії
нашоãо Я, і помилиться. Навпаêи, ця філософія добре знаходить спільнó
мовó з óже виêладеною системою, а тóт ми просто виоêремили її дієвó
значимість, ось і все. З тоãо, що ми ãоворили про подвійнó дію, яêа
êерóє світами, зовсім не слід робити висновоê, що наша власна діяльність
нічоãо не варта. Потрібно добре зрозóміти притаманнó нам силó і
намаãатися правильно її зрозóміти. Ця сила постійно спонóêає людинó,
але вона не відчóває її в собі, хоча ця зовнішня дія впливає на неї через
свідомість. Томó, яêим би шляхом не дійшла до моєї ãолови ідея, я
знаходжó її там тільêи томó, що óсвідомлюю. Відповідно, я й справді
постійно дію, хоча й підêоряюся чомóсь, що є набаãато сильнішим від
мене, – я óсвідомлюю. Одне не óсóває іншоãо, одне йде за іншим, не
виêлючаючи йоãо, а перший фаêт є таê само доведений мені, яê і останній.
Інша справа, яêщо мене запитають, яê може на мене впливати ця
зовнішня дія. Ви розóмієте, що зараз не час розãлядати це питання, на
ньоãо дасть відповідь вища філософія. Простий розóм має тільêи
встановити фаêт зовнішньої дії і прийняти йоãо за одне з основних своїх
вірóвань, решта йоãо не стосóється. Втім, хто не знає, яê чóжа дóмêа
втрóчається в нашó свідомість? Яê ми підêоряємося дóмêам і
переêонанням інших? Кожний, хто розмірêовóє над цим, добре розóміє,
що один розóм підêоряється іншомó, зберіãаючи всю свою силó і всі
свої здібності. Отже, велиêе питання про свободó волі, насêільêи б
заплóтаним воно не бóло, не бóло б і таêим важêим, яêби ми моãли
повністю пройнятися ідеєю про те, що природа розóмної істоти є тільêи
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ó свідомості, а осêільêи розóмна істота óсвідомлює, вона нічоãо не
втрачає зі своєї природи, яêим би не бóв шлях óсвідомлення.

Справа в тім, що шотландсьêа шêола, яêа таê довãо панóвала ó
філософсьêомó світі, переплóтала всі питання Ідеолоãії. Вам відомо, що
вона праãне віднайти джерело бóдь-яêої людсьêої дóмêи і все пояснити,
знайти те, що пов’язóє сóчасне óявлення з попереднім. Вони дійшли до
дóмêи про виниêнення відомої êільêості ідей через їх асоціацію і зробили
висновоê про те, що все ó нашій свідомості діється з тієї ж причини.
Відтоді вони не бажають приймати іншó дóмêó. Вони óявили, що все
зводиться до фаêтó свідомості, на яêомó і бóла побóдована вся емпірична
психолоãія. Але дозвольте запитати, чи існóє щось, більш злаãоджене з
нашими відчóттями, ніж постійна зміна ідей ó нашомó розóмі, в яêій ми
не беремо жодної óчасті. Чи не є ми переêонаними в таêій безперервній
роботі нашоãо розóмó, яêа не залежить від нас? Ми таê і не змоãли б
вирішити це завдання, навіть яêби нам вдалося звести всі наші ідеї до
обмеженої êільêості і встановити їхнє джерело. Звичайно, в нашомó
розóмі не відбóвається нічоãо, що не бóло б пов’язане з тим, що
відбóвалося раніше. Однаê, це не означає, що моя власна сила виêлиêає
êожнó змінó в моїй дóмці, в її формі, адже тóт існóє ще величезний вплив,
яêий зовсім не схожий на мій. Отже, емпірична теорія встановлює тільêи
деяêі явища нашої природи, але не може дати жодноãо поняття про
сóêóпність явищ.

Нарешті, дія людини виходить з неї тільêи тоді, êоли ця дія відповідає
заêонові. Кожноãо разó, êоли ми відстóпаємо від ньоãо, наші дії визначаємо
не ми, а те, що нас оточóє. Підêоряючись цим чóжим впливам і виходячи
за межі заêонó, ми знищóємо себе. З іншоãо боêó, підêоряючись
божественній силі, ми ніêоли не можемо повністю її óсвідомити, томó що
вона ніêоли не зневажає нашó свободó. Отже, наша свобода є лише в
томó, що ми не відчóваємо нашої залежності, цьоãо цілêом достатньо,
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щоб вважати себе вільними і єдиними з óсім, що робимо, з óсім, що
дóмаємо. На жаль, людина розóміє свободó по-іншомó: вважає себе
вільною, яê ãоворить Йов, яê диêий віслюê. “Але леãêоважна людина
мóдрóє, хоча й людина народжóється подібною до диêоãо віслюêа”12 .

Чи можó я сóмніватися в томó, що вільний? Поêи я пишó ці рядêи, чи не
знаю я, що можó й не писати їх? Яêщо Провидіння вже визначило мою
долю, що я можó змінити, яêщо не відчóваю йоãо влади? Але з ідеєю про
мою свободó пов’язана інша жахлива ідея, її жахливий немилосердний
наслідоê – зловживання моєю свободою і зло яê йоãо наслідоê. Уявімо, що
одна-єдина молеêóла речовини один-єдиний раз зробила довільний рóх,
наприêлад, замість тоãо, щоб рóхатися до центрó своєї системи, відхилилася
в біê від тоãо радіóса, на яêомó перебóвала. Що ж станеться? Чи не зрóшить
з місця всяêий атом в безмежних просторах? Чи не зміниться зразó ж весь
óêлад Всесвітó? Чи можóть всі тіла рóхатися в безладі і самознищóватись?
Чи розóмієте ви, що все це êожної миті чинить êожен із нас? Ми тільêи
те й робимо, що втяãóємося в довільні дії, розхитóючи êожноãо разó
весь Всесвіт. Ці жахливі спóстошення в ãлибинах творіння ми чинимо
не тільêи зовнішніми діями, а êожним дóшевним порóхом, êожною
найсоêровеннішою дóмêою. Ось яêими нас бачить Всевишній. Чомó
Він терпить це? Чомó не вимете з просторó цей світ обóрених тварюê?
Чомó наділив їх таêою страшною силою? Бо таê Він захотів. Сêазав
Він: “Сотворимо людинó за образом нашим і подобою”. Наша свобода
і є тим образом Божим, Йоãо подобою. Але створивши нас таêим
дивним способом, Він надав нам здатність знати, що ми противимося
своємó Творцеві. Чи можна повірити, що, дарóвавши нам таêó дивнó
силó, яêа не óзãоджóється зі світовим óêладом, Він не захотів сêерóвати
її в потрібномó напрямêó, підêазати нам, яê виêористовóвати її? Слово
Боже слóхало все людство, óособлене в одній людині, в яêій  існóвали
всі майбóтні поêоління. Потім вона просвітила вибраних, щоб вони зберіãали
істинó на землі, і нарешті, визнала одноãо з нас бóти ãідним і відчóти
Божественний авторитет, бóти посвяченим ó всі йоãо соêровенні дóмêи,
щоб стати з ним одним цілим. А ще дорóчив їй повідомити нам все достóпне
з Божественної таємниці. Ось чомó навчає нас священна мóдрість. Чи наш
власний розóм не ãоворить нам про те саме? Яêби Боã не навчав нас, чи
міã би світ проіснóвати хоча б мить, і ми самі, і бóдь-що? Чи не перетворилося
б óсе на хаос? Звичайно, таê, томó наш розóм, яêий починає прозрівати від
оманливої самовпевненості, від повноãо занóрення в свою ãординю,
ãоворить те саме, що й віра. Про те, що Боã мóсив повчати людинó і
провадити її з першоãо дня творіння, про те, що Він ніêоли не переставав і
не перестане повчати і провадити до заêінчення віêó.
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Ëèñò ï�ÿòèé

Much of the soul they talk. but all awry.
Milton

Ви бачите, все сêладається таê, що ми зновó опиняємось ó певній
залежності: заêон не може бóти даний людсьêим розóмом сам собі таê
само, яê цей розóм не спроможний встановити заêон бóдь-яêої створеної
речі. Заêон дóховної природи нам раз і назавжди вêазаний, яê і заêон
природи фізичної: яêщо ми вважаємо, що останній ãотовий, то немає
жодних підстав вважати, бóцімто інаêша ситóація з першим. Однаê світло
моральноãо заêонó сяє з віддаленої та невідомої сфери, наче сяєво тих
сонць, яêі рóхаються в інших небесах і промені яêих, щоправда послаблені,
все ж доходять до нас. Нам треба мати розплющені очі для сприйняття
цьоãо світла, щойно воно заблистить перед нами. Ви бачили, ми зробили
таêий висновоê з допомоãою лоãічних висновêів, яêі відêрили деяêі
елементи тотожності між двома світами: матеріальним та дóховним.
Шêільна психолоãія [хоч і] починається майже там само, призводить до
інших наслідêів. Вона запозичóє ó природничих наóê лишень один спосіб
спостереження, тобто саме те, що найменше підходить (відповідає)
предметові її вивчення. Натомість замість тоãо, аби піднятись до
справжньої єдності всьоãо, вона лише змішóє те, що завжди має бóти
оêремо, замість заêонó вона знаходить хаос. Таê, немає сóмнівó, ó всій
сóêóпності істот є абсолютна єдність: саме це і є тим, що ми своїми силами
праãнемо довести. Сêажó більше: саме в цьомó й сóть основної віри êожної
здорової філософії. Але ця єдність об’єêтивна, вона – поза нашою чóттєвою
реальністю. Не сóмніваюсь, цей фаêт має величезне значення, і він
просвічóє УСЕ велиêе: він створює лоãіêó причин і наслідêів, але він не
має нічоãо спільноãо з тим пантеїзмом, яêий сповідóє більшість сóчасних
філософів. Це сóмне вчення, що нині надає фальшивоãо забарвлення óсім
філософсьêим напрямêам і спотворює всі без винятêó сóчасні системи,
незалежно від тоãо, яê не марнóвали б вони своїх запевнень ó вірності
спірітóалізмові, вважає, що необхідно ставитись до фаêтів дóховноãо світó
таê, ніби вони мають справó з фаêтами світó матеріальноãо.

Розóм за своєю природою праãне до єдності, але, на жаль, поêи що не
зрозóміли яê слід, ó чомó поляãає єдність речей. Аби в цьомó пересвідчитись,
достатньо поãлянóти на те, яê більшість мислячих траêтóє безсмертя дóші.
Вічно живий Боã і дóша, подібна до ньоãо, вічно жива, одна абсолютна
несêінченність та інша абсолютна несêінченність поряд... Хіба це можливо?
Чи абсолютна несêінченність не є абсолютною досêоналістю? Яê можóть
бóти поряд дві вічні істоти, дві істоти досêоналі? А справа ось ó чомó. Осêільêи
немає ніяêих лоãічних підстав припóсêати, що істота, яêа сêладається із
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свідомості та матерії, водночас втрачає обидві сêладові, то людсьêомó
розóмові леãше бóло припóстити, що одна з цих частин може пережити
іншó. Та на цьомó і слід бóло б зóпинитись. Нехай я проживó сто тисяч роêів
після тієї миті, яêó я називаю смертю і яêа є сóто фізичним явищем, що не
має нічоãо спільноãо з моїм свідомим існóванням, звідсіль ще далеêо до
безсмертя (вічності). Яê óсі інстинêтивні ідеї людини, ідея безсмертя дóші
бóла спершó простою і розóмною; але, потрапивши пізніше на надто ситий
ґрóнт Сходó, вона там розрослась над мірó і стала, ó підсóмêó, нечестивим
доãматом, де творіння змішóється з творцем, отож межа, яêа завжди їх
розділяла, стирається, дóх поборюється величезною важêістю безмежноãо
майбóття, все змішóється й заплóтóється. А потім – ця ідея вдерлась разом
із баãато-чим іншим, запозиченим від язичниêів, ó християнство. У цій новій
силі вона знайшла собі надійнó опорó і змоãла таêим чином цілêом підêорити
собі серце людини. Крім цьоãо, êожномó відомо, що християнсьêа реліãія
сприймає безсмертя, яê наãородó за життя цілêом святе, отож, яêщо вічне
життя необхідно ще заслóжити, то наперед володіти ним, вочевидь, не
можна. Бóдóчи наãородою за досêонале життя, чи може воно бóти êінцем
існóвання, що минóло ó ãріхó? Дивна річ. Хоч дóх людсьêий осяяний
найбільшим із світочів, він все ж не спроможний оволодіти повною істиною
і постійно борсається між справжнім (істинним) та фальшивим (хибним).

Треба визнати, що бóдь-яêа філософія замêнена з необхідності ó
фатальне êоло без виходó. У сфері моралі вона сама собі встановлює
заêон, потім невідомо яê і невідомо чомó починає йомó підêорятися; ó
сфері метафізиêи вона спочатêó встановлює яêесь начало, з яêоãо потім
з її волі витіêає цілий світ нею ж створених речей. Це – вічне petitio prin-
cipii, воно – неминóче, бо інаêше óся роль розóмó ó цій справі звелася б
до нóля.

Ось, наприêлад, яê чинить найбільш позитивна, найбільш строãа
філософія нашоãо часó. Вона встановлює фаêт про те, що знаряддям
пізнання є наш розóм, а томó спочатêó необхідно навчитися йоãо пізнавати,
бо без цьоãо, на її дóмêó, ми не зможемо виêористовóвати йоãо належним
чином. Зãодом та сама філософія óсіма силами розêолює і розбирає сам
розóм. З допомоãою чоãо вона виêонóє цю необхіднó попередню роботó,
цю анатомію свідомості? Чи не з допомоãою тоãо ж розóмó? Отже, яê
вона може дійти до шóêаноãо пізнання, яêщо змóшена ó цій найпершій і
найãоловнішій операції взяти знаряддя, яêим не володіє? Це неможливо
зрозóміти. Але і це ще не все. Більше впевнена в собі, ніж óсі попередні
філософсьêі системи, вона стверджóє, що з розóмом треба поводитися
таê само, яê і з зовнішніми предметами. Тим же оêом, яêе ви сêеровóєте
на (зовнішній) світ, ви можете роздивитися і свою власнó сóтність. Таê
само, яê ви ставите перед собою світ, можете поставити перед собою
самоãо себе. Таê само, яê ви розмірêовóєте над світом і проводите над
ним досліди, можете розмірêовóвати і проводити досліди над самим
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собою. Заêон тотожності є спільним для природи і розóмó, томó й
дозволяє однаêово поводитися з ними обома. На основі тотожних
явищ матеріальноãо порядêó ви можете робити висновêи про
заãальне явище. То що ж заважає вам з рядó однаêових фаêтів
приходити до заãальноãо фаêтó і в порядêó розóмовомó? Таê само,
яê ви можете заздалеãідь передбачити фізичний фаêт, з тією самою
впевненістю можете передбачити і дóховний фаêт. У психолоãії
сміливо можна чинити таê само, яê ó фізиці. Таêою є емпірична
філософія. На щастя, зараз ця філософія залишилася долею тільêи
êільêох відсталих ãолів, яêі вперто тóпцюють на старих шляхах.

Ось вже світло пробивається êрізь темрявó навêоло нас. Усі напрямêи
філософії, навіть еêлеêтизм, яêий є таêим добродóшним і постóпливим,
що, здається, тільêи й дóмає про самознищення, наввипередêи праãнóть
повернóти нас на надійніші шляхи. Серед розóмових течій сóчасності є
одна, яêó потрібно особливо виділити. Це вид тонêоãо платонізмó, нове
породження ãлибоêої і мрійливої Німеччини, це трансцендентний
ідеалізм, яêий переповнений піднесеною і вдóмливою поезією, і вже
розворóшив до основи старезнó бóдівлю філософсьêих забобонів. Але
поêи що новий напрямоê перебóває на таêих захмарних висотах, що аж
подих захоплює. Він ніби літає в прозоромó повітрі, часом світиться
яêимось м’яêим і ніжним блисêом, часом таê ãóбиться в неясних і
похмóрих сóтінêах, що можна вважати йоãо одним із тих фантастичних
видінь, що час від часó з’являються на південномó небі, а вже через
мить зниêають і не залишають слідó ні в повітрі, ні в пам’яті. Маймо
надію, що преêрасна і велична дóмêа незабаром опóститься на життєві
простори, а ми вітатимемо її з величезною прихильністю. Поêи що даймо
їй можливість йти звивистою дороãою, а самі підемо оêресленою і
надійнішою.

Осêільêи ми вже впевнилися, що рóх ó світі моральномó, таê само,
яê рóх ó світі фізичномó, є наслідêом першопоштовхó, то чи не випливає
з цьоãо, що обидва ці рóхи підпорядêовані одним і тим самим заêонам,
а томó всі явища життя дóхó можна вивести за аналоãією? Подібно до
тоãо, яê зітêнення тіл в природі стає продовженням цьоãо першоãо
поштовхó, яêий є повідомлений матерії, таê і зітêнення свідомостей стає
продовженням рóхó дóхó. Подібно до тоãо, яê в природі бóдь-яêа річ
пов’язана з óсім, що бóло перед нею і бóде після неї, таê і оêрема людина
і бóдь-яêа дóмêа людей пов’язані з óсіма людьми і óсіма людсьêими
дóмêами, що бóли перед ними і бóдóть після них. Осêільêи природа єдина,
то, за образним висловом Пасêаля, вся настóпна зміна людей – одна
вічна людина, а êожен із нас – óчасниê роботи свідомості, яêа
здійснюється протяãом століть. Нарешті, подібно до тоãо, яê бóдівельна
і безперервна робота матеріальних елементів або атомів, тобто
відтворення фізичних істот, є сêладовою матеріальної природи, таê і
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подібна робота дóховних елементів або ідей, тобто відтворення дóш,
є сêладовою дóховної природи. Яêщо я осяãаю óсю матерію яê одне
ціле, то таê само я маю сприймати і сóêóпність свідомостей, яê єдинó
свідомість.

Головним рóшієм освіти дóш, без сóмнівó, є, слово, бо без ньоãо не
можна собі óявити ні виниêнення свідомості в оêремій особистості, ні її
розвитоê ó людсьêомó роді. Але одноãо тільêи слова недостатньо, щоб
виêлиêати велиêе явище всесвітньої свідомості. Слово – не єдиний засіб
спілêóвання між людьми, томó воно не охоплює собою всієї дóховної праці,
що здійснюється ó світі. Тисячі прихованих нитей поєднóють дóмêи однієї
розóмної істоти з дóмêами іншої, наші найсоêровенніші дóмêи знаходять
різноманітні способи, щоб вилитися назовні. Вони розвіюються,
схрещóються між собою, зливаються в єдине, переходять від однієї
свідомості до іншої, запліднюються – і, нарешті, народжóють заãальнó
свідомість. Іноді трапляється, що виявлена дóмêа ніби не має жодноãо
впливó на оточення, а поміж тим – поштовх передався. Прийде час, і
дóмêа знайде іншó, ріднó, яêó вона зворóшить, доторêнóвшись до неї.
Тоді ви побачите її відродження і приãоломшливó дію ó світі свідомості.

Ви, напевно, знаєте про таêий фізичний дослід: ó ряд підвішóють
êільêа êóльоê, відводять ó біê однó з них, тоді остання êóльêа відстрибóє,
а решта залишаються нерóхомими. Саме таê, проходячи êрізь ãолови
людей, передається і дóмêа13 . Сêільêи велиêих дóмоê, що з’явилися
невідомо звідêи, охопили численні маси і поêоління. Сêільêи піднесених
істин живе і таê діє, панóючи або освічóючись серед нас, але ніхто не
знає, звідêи з’явилися ці вражаючі сили або блисêóчі світочі, яê вони
пройшли êрізь час і простір. Колись Цицерон сêазав: ”Природа таê
влаштóвала людсьêе обличчя, що воно виявляє почóття, заховані в серці;
що б ми не відчóвали, наші очі завжди це відображають”. Це цілêом
правильно: все в розóмній істоті виявляє її прихованó дóмêó, óся людина
повідомляється ближньомó. Таê зароджóється свідомість, адже вона не
виниêає з допомоãою преêрасніших способів, ніж все інше. Тóт
відбóвається таêе ж зародження, яê і ó всьомó іншомó. Один і той самий
заêон, незважаючи на своє походження, має силó ó бóдь-яêомó
відтворенні: все виниêає через зітêнення або злиття істот; жодна сила,
жодна відоêремлена від інших влада не може вплинóти на це. Необхідно
тільêи врахóвати той фаêт, що власне зародження відбóвається десь за
межами нашоãо безпосередньоãо спостереження. Подібно до тоãо, яê ó
фізичномó світі ми спостеріãаємо дії різних природних сил – притяãання,
асиміляції, спорідненості і т.д., підходимо, таêим чином, до невідчóтноãо
фаêтó, до самоãо аêтó, яêий повідомляє фізичне життя. Таê само і в
дóховномó світі ми бачимо наслідêи, виêлиêані різноманітними
людсьêими силами. Ми підходимо до чоãось, що зниêає ó нашій óяві, до
самоãо аêтó передачі дóховноãо життя.
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Що є тією світовою свідомістю, яêа відповідає світовій матерії,
на лоні яêої відбóваються дóховні явища, таê само, яê на лоні
матеріальності відбóваються фізичні явища? Це не що інше, яê
сóêóпність óсіх ідей, що живóть ó людсьêій пам’яті. Для тоãо, щоб
ідея стала надбанням людства, вона мóсить пройти через певнó
êільêість поêолінь, тобто ідея стає надбанням заãальноãо розóмó
тільêи яê традиція. Але ми ãоворимо не тільêи про ті традиції, яêі
людсьêомó розóмові передають історія і наóêа, ці традиції є лише
частиною світової пам’яті. Баãато таêих традицій, яêих ніêоли не
оãолошóвали перед народними зібраннями, їх ніêоли не оспівóвали
рапсоди, їх ніêоли не вирізьблювали на êолонах, не писали в хартіях.
Час їхньоãо виниêнення ніêоли не перевіряли з допомоãою
обчислень, а пов’язóвали з рóхом небесних світил; êритиêа ніêоли
не зважóвала їх на своїх óпереджених ваãах. У ãлибинó дóші їх
вêладає невідома рóêа, серцю новонародженоãо їх повідомляє
перша материнсьêа óсмішêа, перша батьêівсьêа ласêа. Таêими
всесильними є споãади, в яêих зосереджений досвід поêолінь: êожен
сприймає їх із повітрям, яêим дихає. Саме тóт звершóються всі дива
свідомості. Щоправда, цей прихований досвід століть цілісним не
доходить до êожної часточêи людства, але все одно є сêладовою
сóтності всесвітó – він тече в жилах людсьêих рас, він втілюється в
óтворенні їхніх тіл. Нарешті – він є продовженням інших, таємничіших
традицій, яêі не мають êоріння на землі, але з ньоãо починаються
óсі сóспільства. Встановлено: ó êожномó племені, яê би воно не
відоêремилося від основноãо світовоãо рóхó, завжди є більш-менш
чітêі óявлення про вищó істотó, про добро і зло, про те, що
справедливе і несправедливе. Без цих óявлень плем’я не моãло б
існóвати таê само, яê воно не може існóвати без плодів землі, яêі
воно нехтóє, без дерев, яêі дають йомó затіноê. Звідêи ці óявлення?
Ніхто про це не знає – переêази, та й ãоді. Виявити їхнє походження
неможливо: діти сприймали їх від батьêів і матерів, це і є їхнім
родоводом. Зãодом на ці першопоняття наêладаються століття, в
них наêопичóється досвід, з цієї невидимої основи виростає
людсьêий дóх. Ось таê, шляхом спостереження за дійсністю, ми
під ійшли до тоãо самоãо висновêó,  до яêоãо привели нас
розмірêовóвання: до першопоштовхó, без яêоãо, яê ми переêоналися,
нічоãо не відбóвалося б ó природі, яêий є необхідний і тóт, і там.

Сêажіть, бóдь ласêа, чи можете ви припóстити, що існóє свідома істота
без бóдь-яêих дóмоê? Чи можете óявити собі в людині розóм швидше, ніж
вона йоãо застосóвала? Чи можете óявити, що в ãолові дитини щось є,
яêщо свідêи йоãо появи на світ не навчили йоãо нічоãо? Серед лісових
тварин знаходили дітей, яêі переймали їхні звичêи, зãодом вони
відновлювали свої розóмові здібності, але вони не моãли бóти поêинóтими
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від перших днів своãо існóвання. Яêщо самêа найсильнішої тварини
залишить дитинча зразó після народження, – воно заãине. Людина –
найслабша з тварин, вона потребóє ãодóвання ãрóдьми протяãом
шести або семи місяців, навіть її череп не твердне протяãом перших
днів після народження. Яê би вона моãла проіснóвати в перші дні
своãо життя, яêби не потрапила до материнсьêих рóê? Виходить, що
ці діти до розлóêи з батьêами сприйняли дóховне зерно. Я впевнений
ó томó, що яêби дитина тільêи відêрила очі, жодноãо разó не відчóла
на собі поãлядó собі подібних, не сприйняла жодноãо звóêó їхньоãо
ãолосó, і в таêомó відчóженні виростала до свідомоãо віêó, то вона
нічим не відрізнялась би від інших ссавців, яêих натóраліст зарахóє
до тоãо ж видó. Чи може бóти щось безãлóздіше від тоãо припóщення,
що êожна людсьêа особа є зачинателем своєї породи, яê тварина?
А саме таêа ãіпотеза є основою всієї ідеолоãічної побóдови.
Вважається, що ця êрихітна несформована істота, ще пов’язана через
пóповинó з лоном матері, – наділена розóмом. Яê це можна підтвердити?
Невже за ãальванічним здриãанням, яêе в ній помітне, ви визначите
наділений їй небесний дар? Чи в безтямномó поãляді, сльозах, ãолосномó
êриêові ви можете впізнати істотó, створенó за подобою Божою? Чи є в
ній яêась інша дóмêа, яêа б не витіêала з тоãо невелиêоãо êола понять, що
їх вêлала матір, ãодóвальниця чи інша людсьêа істота протяãом перших
днів життя дитини? Перша людина не бóла êриêливою дитиною, вона бóла
сформованою людиною, саме томó вона бóла подібна до Боãа, але зовсім
не подібний до Божоãо образó людсьêий зародоê. Істинною людсьêою
природою є здатність людини вчитися завжди, безмежно, в цьомó і є її
переваãа над іншими істотами. Але для тоãо, щоб людина моãла піднятися
до рівня розóмної істоти, необхідно, щоб її осяяло світло вищоãо розóмó.
У день створення людини Боã розмовляв з нею, людина ж слóхала Йоãо і
розóміла: таêою є природа людсьêоãо розóмó, і психолоãія ніêоли не знайде
ãлибшоãо пояснення. У подальшомó людина частêово втратила здатність
сприймати Божий ãолос, і це стало природним наслідêом одержаної
необмеженої свободи. Але людина не втратила споãадів про перші
божественні слова. Саме це перше слово Боãа до першої людини і
передається з поêоління до поêоління, вражає людинó ще в êолисці,
виводить її ó світ свідомості, перетворює на мислячó істотó. Тим самим,
чим Боã витяãóвав людинó з небóття, зараз Він створює бóдь-яêó новó
мислячó істотó. Саме Боã постійно звертається до людини через подібних
до неї.

Таêим чином, óявлення про те, що людсьêа істота приходить ó світ з
ãотовим розóмом, не має ні підтверджень дослідами, ні абстраêтних
доêазів. Велиêий заêон постійноãо і прямоãо впливó вищоãо начала
повторюється в заãальномó житті людини, осêільêи він здійснюється ó
всьомó творінні. Там – це зосереджена ó традиціях сила, тóт –
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зосереджений ó традиціях принцип, але в обох випадêах
повторюється той самий зовнішній вплив на істотó: спочатêó миттєвий,
а потім – тривалий і безперервний.

Яê би ми не замиêалися в собі, яê би не êопирсалися в
соêровенних ãлибинах своãо серця, ми нічоãо не знайдемо там, оêрім
дóмêи, яêó óспадêóвали від своїх попередниêів на землі. Яê би ми
не розêладали це розóміння на частини, воно завжди залишиться
розóмінням óсіх поêолінь, що змінилися з часів першої людини і до
наших днів. Коли ми розмірêовóємо про здібності нашоãо розóмó,
то більш-менш вдало виêористовóємо той самий світовий розóм і
спостеріãаємо тó йоãо частинó, яêó сприйняли для продовження
нашоãо існóвання. Що означає та чи інша здатність дóші? Це ідея,
яêó ми знаходимо в своїй ãолові майже ãотовою, але не знаємо, яê
вона там з’явилася, і яêа виêлиêає іншó ідею. Звідêи ж виниêла ця
перша ідея? Тільêи з тоãо оêеанó ідей, в яêий ми занóрені. Позбавлені
спілêóвання з іншими істотами, ми моãли б [мирно] щипати собі
травичêó і зовсім не розмірêовóвати про своє походження. Яêщо
ми не приймаємо тоãо, що дóмêа людини є дóмêою людсьêоãо родó,
то немає й можливості зрозóміти, чим вона є. Нічоãо ó світі
свідомості, яê і в решті всесвітó, не можна осяãнóти відоêремлено.
Яêщо й справді ó верховній чи об’єêтивній реальності розóм людини –
тільêи постійний відтворювач Божої дóмêи, то розóм людини ó часі або в
сóб’єêтивній реальності – таêий, яêий вона створила сама, завдяêи вільній
волі. Щоправда, шêільна наóêа не сприймає цьоãо, для неї існóє тільêи
один-єдиний розóм. Для неї людина є таêою, яêою вона вийшла з рóê
Творця: [хоч і] створена вільною, вона не виêористала свою свободó
для зла, бóдóчи свавільною, залишилася незмінною, бо підêорилася
невблаãанній силі. Незчисленні помилêи, забобони, вчинені людиною
злочини, яêі заплямóвали її, – все це нібито й не залишило слідó ó дóші
людини. Ось вона, людина, – таêа сама, яêою бóла в той день, êоли
божественний подих оживив її земнó сóтність. Вона таêа ж чиста,
непорочна, яê тоді, êоли ще нічоãо не осêвернило її юної природи. Для
цієї шêільної наóêи людина постійно одна і та ж, завжди і всюди, ми
саме таêі, яêими повинні бóти. А юрмище неповних, фантастичних,
неóзãоджених дóмоê, яêе ми називаємо людсьêим розóмом, на дóмêó
цієї наóêи, і є чистим розóмом, небесною еманацією, що вийшла з самоãо
Боãа, яêó ніщо не змінило. Ось яê розмірêовóє людсьêа мóдрість.

Людсьêий розóм завжди відчóвав потребó відбóдóвати себе за
ідеальним зразêом. До появи християнства він працював над створенням
цьоãо образó, яêий постійно від ньоãо втіêав, а він продовжóвав над ним
працювати. Це й бóло велиêим завданням давнини. У той час людина
мимоволі бóла приречена шóêати зразоê ó собі. Дивно, але і в наш час
філософ, хоча й має перед собою піднесені настанови з християнства,
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все ще перебóває в томó êолі, в яêомó бóв замêнений давній світ. Він
не дóмає про пошóêи ідеальноãо розóмó поза межами людсьêої
природи, не праãне звернóтися до піднесеноãо вчення, яêе поêлиêане
збереãти серед людей найдавніші традиції світó, до тієї дивної êниãи,
яêа має на собі печать абсолютноãо розóмó, тоãо, яêий ми шóêаємо
і не можемо знайти. Варто тільêи щиро вдóматися ó вчення, яêе
відêрило одêровення, – і вас вразить величаве вираження дóховної
досêоналості, яêа владарює ó цьомó вченні. Вам відêриється те, що
всі видатні óми на вашомó шляхó є тільêи частинами одноãо велиêоãо
розóмó, яêий наповнює і пронизóє світ, де минóле, теперішнє і
майбóтнє – одне неподільне ціле. Ви відчóєте, що все провадить до
осяãнення природи таêоãо розóмó, яêий не підêоряється óмовам часó
і просторó, тоãо розóмó, яêим людина êолись володіла і втратила,
але зновó йоãо віднайде, тоãо розóмó, яêий явився нам в образі
Христа. У цьомó питанні філософсьêий спірітóалізм нічим не відрізняється
від протилежної системи, осêільêи все рівне, ми визнаємо людсьêе
розóміння порожнім місцем, поãоджóємося зі старою формóлою
сенсóалістів – ó розóмі немає нічоãо таêоãо, чоãо б не бóло спочатêó ó
відчóттях. Яêщо ми припóстимо, що розóм діє за притаманною йомó
власною силою, то повторимо за Деêартом: “Я замиêаю всі свої відчóття
і живó”. В обох випадêах ми матимемо справó з тим розóмом, яêий зараз
в собі знаходимо, а не з тим, яêий бóв дарований нам спочатêó. Томó ми
досліджóватимемо не справжнє дóховне начало, а начало спотворене,
поêалічене, виêривлене людсьêою сваволею.

Втім, з óсіх відомих систем, найãлибшою і найпліднішою за своїми
наслідêами є та, яêа праãне зрозóміти явище розóмності, побóдóвати
цілêом абстраêтний розóм, істотó винятêово мислячó, але при цьомó не
звертатися до джерел дóховноãо начала. Осêільêи матеріалом для
побóдови таêоãо зразêа є людина в сóчасномó стані, то ця система все ж
розêриває перед нами штóчний розóм, а не першорозóм. Глибоêий
мислитель, яêий бóв творцем цієї філософії, не врахóвав, що все зводилось
тільêи до тоãо, щоб óявити собі розóм, яêий мав би один вольовий порив:
знайти і задіяти вищий розóм. Тобто знайти таêий розóм, здатність [mode]
до рóхó яêоãо поляãала б ó повномó підпорядêóванні заêонові, а вся йоãо
сила зводилася б до безмежноãо праãнення злитися з тим іншим розóмом.
Яêби це стало йоãо точêою відліêó, він, звичайно, дійшов би до ідеї розóмó
воістинó чистоãо, бо розóм цей бóв би звичайним віддзерêаленням
абсолютноãо розóмó. Аналіз цьоãо розóмó привів би йоãо, без сóмнівó, до
надзвичайно важливих наслідêів, а сам він не дійшов би хибноãо вчення
про автономію людсьêоãо розóмó, про імперативний заêон всередині
нашоãо розóмó, яêий дає йомó силó підніматися до достóпної йомó
досêоналості. Зрештою, інша, ще самовпевненіша філософія, філософія
всемоãóтності людсьêоãо Я, не змоãла б тоді з’явитися.
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Та все ж таêи потрібно віддати належне цьомó філософові: і в
сóчасномó виãляді йоãо творіння заслóãовóє на поваãó з нашоãо боêó. Саме
цьомó напрямêові, яêоãо він надав філософсьêим знанням, ми завдячóємо
óсіма здоровими ідеями сóчасності, сêільêи б їх не бóло на світі, а ми самі
– тільêи лоãічний наслідоê йоãо дóмêи. Своєю впевненою рóêою він
визначив межі людсьêоãо розóмó, з’ясóвав, що розóм змóшений
визнати два найãлибших переêонання, а саме: існóвання Боãа і
власне необмежене бóття. Він не мав можливості довести їх, але
зóмів навчити нас, що існóє верховна лоãіêа, яêó не виміряти нашими
мірêами, яêа перебóває за межами нашої волі і тяжіє над нами.
Навчив нас, що існóє світ, яêий відрізняється від нашоãо, але
одночасно перебóває разом із тим, в яêомó ми борсаємося. Наш
розóм змóшений визнати цей світ, бо інаêше йоãо самоãо êинóть ó
небóття. Саме з цьоãо світó ми маємо почерпнóти всі наші знання, а
вже потім застосóвати їх ó реальномó світі. І нарешті, нам доводиться
визнати те, що цьомó філософові бóло визначено тільêи проêласти
новий шлях філософії, а яêщо він і зробив послóãó людсьêомó дóхові,
то тільêи в томó, що змóсив йоãо повернóти назад.

Підсóмêом нашоãо дослідження можóть бóти таêі висновêи. Сêільêи б
не існóвало ідей, всі вони – наслідêи певної êільêості понять, що їх
передають через традиції. Вони є настільêи ж малим надбанням оêремої
розóмної істоти, яê природні сили – власністю фізичної особи. Архетипи
Платона, вроджені ідеї Деêарта, apriori Канта, óсі ці різноманітні елементи
дóмêи, яêі всі визначні мислителі визнавали таêими, що передóють бóдь-
яêомó проявó дóші, бóдь-яêомó знанню і самостійній дії розóмó, всі ці
зародêи розóмó зводяться до ідей, яêі нам передала свідомість, що
виêлиêала нас до життя і призначена бóла ввести нас ó наше власне бóття.
Без сприйняття цих резóльтатів людина бóла б просто двоноãим або
дворóêим ссавцем, і це попри êóт обличчя, наближений до прямоãо, попри
розмір своєї черепної êоробêи, попри вертиêальне положення своãо тіла
і т.д. Саме ці ідеї, яêі дивним чином ó день створення першої людсьêої
істоти вêлала в її свідомість та рóêа, яêа сêерóвала планетó по еліптичній
орбіті, надала рóх мертвій матерії, дарóвала життя орãанічній істоті, і
повідомили розóмові властивий йомó рóх і êинóли людинó до тоãо велиêоãо
êола, яêе їй призначено пробіãти. Ці ідеї, що виниêали через взаємодотиê
дóш, через таємниче начало, що йоãо ó створеній свідомості óвічнює
верховна свідомість, підтримóють життя дóховної природи таê само, яê
першодотиê і аналоãічне начало підтримóють життя природи матеріальної.
Таê ó всьомó продовжóється першовплив, таê він виливається ó Провидіння
– постійне і безпосереднє, яêе поширює свій вплив на óсю сóêóпність
істоти.

Яêщо все це вже встановлене, то нам залишилося ще простежити
рóх цих традицій в історії людсьêоãо родó і з’ясóвати, яê і де ідея, вêладена



Ôiëîñîôi÷íi ëèñòè58

в серце людини, збереãлася чистою і неподільною.

Ëèñò øîñòèé

Чи можна сêазати, яê серед таêої êільêості потрясінь,
ãромадянсьêих воєн, змов, злочинів і безóмств – в Італії, а потім
і в інших християнсьêих державах, перебóвало стільêи людей, і
всі вони працювали на полі êорисних або приємних видів
мистецтва; а таêож ó êраїнах під владою тóрêів? Ми цьоãо не
бачимо.

Вольтер. Дослід про звичаї

Добродійêо.
У попередніх моїх листах ви побачили, яê важливо правильно

зрозóміти розвитоê дóмêи протяãом століть. Крім тоãо, ви мали знайти ó
них ще однó дóмêó, осêільêи ви перейнялися основною ідеєю про те, що
в людсьêомó дóхові немає іншої істини, êрім тієї, яêó вêлав ó ньоãо
власною рóêою Боã, êоли рятóвав йоãо з небóття, – дóмêó про те, що
неможливо розãлядати історію яê рóх століть, яê робить це звичайна
історія. Тоді стає зрозóмілим, що не тільêи яêесь провидіння чи досêонало
мóдрий розóм êерóє подіями, а й те, що він прямо і безперервно впливає
на дóх людини. Справді, яêщо припóстити, що розóм тварини має
одержати спочатêó поштовх не з власної природи для тоãо, щоб
зарóхатися; що йоãо перші ідеї та знання не що інше, яê чóдесне
навіювання вищоãо розóмó, чи не можна вважати, що ця сила, яêа йоãо
сформóвала, протяãом всьоãо йоãо існóвання чинила на ньоãо однó і тó
ж дію, що вчинила над тим в тó хвилинó, êоли повідомила йоãо перший
рóх?

Таêе óявлення про історичне життя розóмної істоти і йоãо проãрес
мало б стати для вас звичним, яêщо ви повністю засвоїли ті ідеї, про яêі
ми з вами попередньо домовлялися. Ви бачили, що метафізичне
розмірêовóвання доводить безперервність зовнішньоãо впливó на
людсьêий дóх. У цьомó випадêó навіть не бóло потреби звертатися до
метафізиêи, бо висновоê – очевидний і незаперечний, а відêинóти йоãо
– все одно, що відêинóти ті передóмови, з яêих він випливає. Яêщо
подóмати про хараêтер цьоãо постійноãо впливó божественноãо розóмó
в моральномó світі, важêо не помітити, що він має не тільêи поєднóватися
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з початêовим імпóльсом, а й бóти таêим, щоб людсьêий розóм
залишався зовсім вільним і міã розвивати свою діяльність. Томó
немає нічоãо дивноãо в томó, що існóвав народ, ó ãлибинах яêоãо
традиція перших Божих настанов зберіãалася чистішою, ніж серед
інших людей; що час від часó з’являлися люди, в яêих ніби
відновлювався першофаêт моральноãо бóття. Усóньте цей народ,
óсóньте цих вибраних людей – і ви змóшені бóдете визнати, що ó
всіх народів, ó всі епохи всесвітньої історії, в êожній оêремій людині
божественна дóмêа розêривалася однаêово повно і однаêово
життєво, – а це означало б заперечóвати бóдь-яêó індивідóальність
і бóдь-яêó свободó в дóховній сфері, тобто – заперечóвати все дане.
Очевидним є те, що індивідóальність і свобода існóють тільêи томó,
що існóє розмаїття розóмів, моральних сил пізнання. Коли ж ми
приписóємо тільêи деяêим особам, одномó народові, деяêим
інтелеêтóалам, яêі призначені зберіãати цей сêарб, дóже висоêó поêірність
початêовим настановам або дóже широêе сприйняття щодо тієї істини,
яêа першою вêоренилася в людсьêомó дóхові, тоді ми тільêи óтверджóємо
моральний фаêт, що є аналоãічний до тоãо, яêий постійно звершóється
перед нашими очима, – одні народи і особистості мають пізнання, а
інші – позбавлені цьоãо.

У решті частині людсьêоãо родó ці величні переêази таêож
зберіãалися ó більш-менш чистомó виãляді, залежно від становища
êожноãо народó. Людина завжди моãла йти вперед наêресленою їй
дороãою тільêи при світлі цих моãóтніх істин, яêі зародилися в її мозêó не
її власним, а іншим розóмом, хоча джерело світла на землі бóло єдиним.
Щоправда, цей світоч не сяяв, яê людсьêі знання, не поширював далеêо
навêрóãи оманливоãо блисêó, він бóв зосереджений в одній точці,
одночасно і променистий, і невидимий, яê всі велиêі таїнства світó;
полóм’яний і прихований, яê полóм’я життя. Це невимовне світло все
осявало, все тяãнóлося до цьоãо заãальноãо центрó, хоча й здавалося,
що все сіяло власним світлом і праãнóло до протилежних цілей14 . Але з
моментом настання велиêої êатастрофи в дóховномó світі всі порожні
сили, створені людиною, зниêли в однó мить, а серед заãальної пожежі
вціліла тільêи одна-єдина сêінія вічної істини. Тільêи таê можна зрозóміти
реліãійнó єдність історії, тільêи з таêоãо поãлядó ця êонцепція піднімається
до рівня сóчасної історичної філософії, за яêою розóмна істота
підêоряється заãальномó заêонові разом з óсіма іншими. Дóже б хотів,
щоб ви, добродійêо, засвоїли цей абстраêтний і ãлибоêий поãляд на
історичні явища. Бо ніщо таê не поãлиблює нашó дóмêó і не очищає дóшó,
яê споãлядання божественної волі, яêа володарює століттями і провадить
людсьêий рід до йоãо êінцевої мети.

Спробóймо сêласти для себе філософію історії, яêа здатна пролити
світло на всю безмежнó ділянêó людсьêих споãадів. А світло це хай стане
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для нас подібним до сонця новоãо дня. Таêе підãотовче вивчення
історії бóде для нас êорисним ще й томó, що вже саме по собі воно є
системою, яêою ми б моãли êористóватися, яêби щось приãальмóвало
наш подальший розвитоê. Втім, не забóвайте, що я подаю вам ці
розмірêовóвання не з висоти виêладацьêої êафедри, а листи ці є лише
продовженням наших перерваних розмов, яêі подарóвали мені
стільêи приємних хвилин, і бóли для мене справжньою втіхою в ті
дні, êоли я насправді потребóвав її. Томó не очіêóйте від мене більшої
повчальності, ніж звичайно, і не забóвайте подавати власні здоãадêи
про все, що здасться вам неповним в цьомó нарисі.

Без сóмнівó, ви вже помітили, що сóчасний напрямоê людсьêоãо
дóхó спонóêає йоãо надавати óсім видам пізнання історичної форми.
Коли вдóмóємось ó філософсьêі основи історичної дóмêи, не можемо
не визнати, що вона поêлиêана піднятися на незрівнянно вищó
висотó, ніж та, на яêій перебóвала досі. Можна навіть сêазати, що
розóм почóває себе вільним тільêи ó сфері історії, що êожної миті він
намаãається спертися на минóле, а нові сили цінóє тільêи томó, що
здатен óсвідомити їх êрізь призмó своїх споãадів, розóміння вже
пройденоãо шляхó, знання тих фаêторів, яêі êерóвали йоãо рóхом
протяãом століть. Таêий напрямоê, що йоãо прийняла і визнала наóêа,
дóже доброчинний. Вже прийшов час óсвідомити, що людсьêий розóм
не обмежений тією силою, яêó він черпає з вóзьêоãо й обмеженоãо
сóчасноãо, – що в ньомó існóє й інша сила, яêа поєднóє в однó дóмêó
часи минóлі і часи обітовані, і створює йоãо справжню сóтність,
підносить до істинної сфери діяльності.

Чи не здається вам, добродійêо, що розповідна історія неповна,
томó що вона за бóдь-яêих óмов може містити тільêи те, що здатна
запам’ятати людина, а вона пам’ятає не все, що відбóвається. Отож,
очевидним є те, що сóчасний історичний поãляд вже не задовольняє
óсіх потреб розóмó. Попри всю êорисність êритиêи, попри допомоãó
останнім часом від природничих наóê, вона таê і не змоãла досяãти
єдності, тієї висоêої моральної повчальності, яêа мала б випливати з
чітêоãо óявлення про заãальний заêон, яêий êерóє зміною епох. Людсьêий
дóх завжди праãнóв до цієї велиêої мети і заãлиблювався ó зміст минóлоãо.
Але та поверхова вченість, яêої набóвають стільêома різноманітними
способами історичноãо аналізó; ті óроêи банальної філософії, приêлади
óсіх можливих чеснот, – ніби чесноти можóть виставляти себе на
ãаласливомó ярмарêó світó, – низьêопробна повчальність історії, яêа
ніêоли не створила жодної чесної людини, але баãатьох зробила злодіями
і божевільними, і тільêи й підмовляла до безêінечних повторів жалюãідної
êомедії світó, – все це відволіêало розóм від тих істинних повчань, яêі
йомó слід бóло черпати з людсьêих переêазів. Поêи в наóці владарював
дóх християнства, ãлибоêа, хоча й поãано сформóльована, дóмêа
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поширювала на цю сферó знань частêó тоãо священноãо натхнення,
яêе її самó породило. Але на той час історична êритиêа бóла ще
недосêонала; баãато фаêтів, особливо з історії первісних племен,
пам’ять зберіãала в таêомó спотвореномó виãляді, що весь світ реліãії
не міã розсіяти цьоãо ãлибоêоãо мороêó, томó історичне вивчення
просóвалося навпомацêи, хоча йоãо й осявало вище світло. Нині
раціональний спосіб вивчення історичних фаêтів привів би до більш
плідних резóльтатів. Розóм століття потребóє яêісно нової філософії
історії – філософії, яêа бóла б несхожою на тó, що панóє зараз, таê
само, яê точні досліди сóчасної астрономії несхожі на елементарні
ãномонічні спостереження Гіпарха та інших давніх астрономів. Варто
лише зазначити, що ніêоли не бóде достатньої êільêості фаêтів, щоб
довести все; вже за часів Мойсея і Геродота їх бóло більше, ніж
потрібно, щоб дати можливість все передбачити. Томó, яê би ми не
наêопичóвали фаêти, вони ніêоли не приведóть нас до цілêовитої
віроãідності, до яêої може привести тільêи спосіб їх ãрóпóвання, розóміння
і розподілó. Це схоже на те, яê досвід століть навчив Кеплера заêонів
рóхó небесних світил, хоч сам по собі не може розêрити заãальний заêон
природи, бо для цьоãо йомó необхідне надприродне осяяння
блаãочестивою дóмêою.

І насамперед, навіщо ці порівняння століть і народів, що є предметом
наêопичення марнославної вченості? Яêий зміст óсіх цих родоводів мов,
народів та ідей? Адже сліпа або вперта філософія завжди зможе їх
позбóтися, маючи свій старий доêаз про заãальнó однорідність людсьêої
природи. Вона пояснить дивне переплетення часів своєю óлюбленою
теорією про природний розвитоê людсьêоãо дóхó, яêий нібито відбóвався
без бóдь-яêоãо Божоãо втрóчання і здійснювався тільêи завдяêи власній
динамічній силі природи. Людсьêий дóх для цієї філософії, яê відомо, –
сніãова êóля, яêа êотиться і збільшóється. Втім, вона всюди бачить
природний розвитоê і вдосêоналення, яêі є притаманними природі людини,
або рóх без причини і мети. Дивлячись на властивості розóмó різних своїх
представниêів, – похмóрий він і безнадійний чи сповнений віри й надії
відплати – ця філософія бачить в людині тільêи êомашêó, яêа без смислó
êопошиться на сонці, або істотó, яêа за своєю пишномовною природою
піднімається все вище і вище. Але завжди вона бачить людинó, і нічоãо
більше, оêрім людини. Вона добровільно приреêла себе на невіãластво,
вважаючи, що знає фізичний світ, насправді пізнає з ньоãо тільêи те, що
відêриває зайвій ціêавості розóмó і почóттям. Потоêи світла, яêі
безперервно народжóє цей світ, не досяãають до неї. Коли ж вона нарешті
вирішóє визнати план, наміри і розóм, підêорити їм людсьêий розóм і
визнати всі наслідêи, що випливають, щодо заãальноãо моральноãо
світовоãо ладó, – це, виявляється, для неї неможливо. Отже, вишóêóвання
зв’язêó між часами, вічна робота над фаêтичним матеріалом – ні до чоãо
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не приводить. Потрібно праãнóти до тоãо, щоб зрозóміти моральний
зміст велиêих історичних епох, щоб точно визначити риси êожноãо
століття за заêонами праêтичноãо розóмó.

До тоãо ж, яêщо ми óважно придивимося, то побачимо, що історичний
матеріал майже вичерпався, що народи розповіли вже майже всі свої
переêази. Яêщо віддалені епохи ще можна бóде êоли-небóдь висвітлити
êраще (але не з допомоãою тієї êритиêи, яêа вміє тільêи порпатися в
древньомó прахові народів, а сóто лоãічними прийомами), то – що
стосóється фаêтів ó прямомó значенні слова - вони вже всі здобóті. У наш
час історія не має більше що робити – тільêи розмірêовóвати.

Яêщо ми визнаємо це, то історія мóсить орãанічно óвійти до
заãальної системи філософії і стати її сêладовою. Тоді баãато що
відділилося б від неї і стало б надбанням романістів і поетів. Але баãато
що піднялося б з тóманó, яêий приховóвав все до цьоãо часó, і зайняло
б своє перше місце ó новій системі. Ці фаêти одержóвали б хараêтер
істини не тільêи від хроніêи, віднині печать віроãідності ставив би
моральний розóм, подібно яê аêсіоми природної філософії відêриває
дослід і спостереження, але тільêи ãеометричний розóм зводить їх до
формóл і рівнянь. Таêою є, на наш поãляд, ця ще мало зрозóміла епоха
(не за браêом даних і пам’ятниêів, але за браêом ідей), ó яêій сходяться
всі часи, ó яêій все заêінчóється і все починається; про яêó без
перебільшення можна сêазати, що в ній все минóле родó людсьêоãо
поєднóється з майбóтнім (маю на óвазі перші моменти християнсьêої
ери). Не маю сóмнівів щодо тоãо, що настане час, êоли історичне
мислення більше не зможе відвести поãляд від цьоãо вражаючоãо
видовища êрахó давньої величі людини і зародження майбóтньої величі.

Таêий і довãий цей період, яêий змінив собою і продовжив епохó
оновлення людсьêої істоти, період, про яêий ще зовсім недавно
філософсьêі забобони і фанатизм сêлали таêе хибне óявлення, хоч саме
тóт, ó ãóстомó мороці, ховались таêі ясêраві світочі, період, яêий серед
поêазної нерóхомості óмів зберіãати і підтримóвати таêі різноманітні сили.
Цей період почали розóміти лише тоді, êоли історичні дослідження
перейшли в новий напрямоê.

З плином часó з ãóстоãо мороêó вийдóть ãіãантсьêі фіãóри, яêі дотепер
бóли заãóблені ó натовпі історичних осіб, а баãато прославлених імен,
яêим люди надто довãо безêарно й безãлóздо поêлонялися, назавжди
відійдóть ó небóття. Таêою бóде доля, зоêрема, деяêих біблійних осіб,
яêих людсьêий розóм не зрозóмів і зневажив, і деяêих язичницьêих
мóдреців, яêі бóли овіяні більшою славою, ніж вони на неї заслóãовóвали,
наприêлад, Мойсея і Соêрата, Давида і Марêа Аврелія. Тільêи тоді всі
зрозóміють, що Мойсей вêазав людям на істинноãо Боãа, а Соêрат залишив
ó спадоê лише леãêодóхий сóмнів, що Давид – досêоналий образ найбільш
піднесеноãо ãероїзмó, а Марê Аврелій ó сóті своїй – тільêи ціêавий приêлад
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штóчної величі і марнославних чеснот. Таê само і про Катона, яêий
роздирає свою óтробó, бóдóть зãадóвати тільêи томó, щоб ãідно оцінити
філософію, що навіювала таêі несамовиті чесноти, і жалюãіднó велич,
що людина створила сама для себе. На мою дóмêó, серед славних
імен язичництва ім’я Епіêóра бóде очищене від тих забобон, яêі тяжіють
над ним, а пам’ять про ньоãо виêличе новó ціêавість. Таêа ж нова
доля чеêає і на інші славні імена. Наприêлад, ім’я Стаãіріта бóдóть
промовляти з оãидою, ім’я Маãомета – з ãлибоêою шаною. На
першоãо дивитимóться, яê на анãела пітьми, яêий протяãом баãатьох
століть придóшóвав ó людях всі сили добра, ó дрóãомó всі бачитимóть
доброчинця, одноãо з тих людей, яêі найбільше сприяли виêонанню
планó, що оêреслила для спасіння людсьêоãо родó Божественна
мóдрість. Чи ãоворити про те, що своєрідна неслава оповине,
можливо, й велиêе ім’я Гомера? Вироê Платона для цьоãо розбещóвача
людей, яêий підêазав йомó реліãійний інстинêт, визнаватимóть вже не
однією з йоãо фантастичних витівоê, а доêазом йоãо óніêальної здатності
випереджóвати майбóтні дóмêи людства. Повинен настати той день, êоли
ім’я злочинноãо споêóсниêа, яêий сприяв розбещенню людсьêої природи,
бóдóть зãадóвати тільêи з соромом. Коли-небóдь люди ãірêо
розêаюватимóться в томó, що вони таê старанно êадили фіміамом перед
цим потóральниêом їхніх найнеãідніших пристрастей, яêий, аби
сподобатися, осêвернив священнó істинó переêазó і наповнив їхні серця
брóдом. Всі ті ідеї, яêі досі тільêи ледь заторêóвали людсьêó дóмêó або
без життя спочивали в ãлибині êільêох незалежних óмів, назавжди займóть
своє місце в моральномó почóтті людства і станóть аêсіомами здоровоãо
ãлóздó.

Найважливішим óроêом історії бóло б те, щоб ó споãадах людсьêоãо
розóмó відповідні місця зайняли народи, яêі вже зійшли зі світової сцени,
а свідомість сóщих народів наповнити передчóттям долі, яêó вони повинні
сповнити.

Бóдь-яêий народ, яêщо б він чітêо зрозóмів для себе зміст
різноманітних епох своãо минóлоãо, осяãнóв би сóчасне своє існóвання ó
всій йоãо правді і міã би до деяêої міри передбачити те, що йомó
призначено пройти в майбóтньомó. Таêим чином, ó всіх народів з’явилася
б справжня національна свідомість, до сêладó яêої входили б деêільêа
позитивних ідей, очевидні істини, основані на споãадах, ãлибоêі
переêонання, що більш-менш владарюють над óсіма óмами і підштовхóють
до однієї і тієї ж мети. Тоді національності визволяться від своїх хибних
переêонань і вподобань і не бóдóть, яê до цьоãо часó, слóжити тільêи
роз’єднанню людей, а навпаêи, об’єднóватимóться для ãармонійноãо
світовоãо резóльтатó. Щоб ми нарешті побачили, що народи можóть-таêи
простяãнóти одне одномó рóêó для óсвідомлення заãальноãо інтересó
людства, яêий став би не чим іншим, яê добре зрозóмілим інтересом
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êожноãо оêремоãо народó.
Знаю, що наші мóдреці очіêóють таêоãо об’єднання óмів від філософії

і óспіхів просвітництва взаãалі. Яêщо ж ми добре подóмаємо над тим, що
народи, хоч вони і сêладні óтворення, насправді таêі ж моральні істоти, яê
оêремі люди, томó, відповідно, один заêон êерóє розóмовим життям і одних,
і інших, то зрозóміємо, що діяльність велиêих людсьêих родин залежить
від тоãо особистоãо почóття, через яêе вони óсвідомлюють себе оêремо
(іншими) від решти людсьêоãо родó, мають самостійне існóвання і свій
інтерес. Почóття це – необхідний елемент всесвітньої свідомості і сêладової
особистоãо “Я” êолеêтивної людсьêої істоти. Томó ми, сподіваючись на
майбóтнє блаãоденство і безмежне вдосêоналення, не маємо права
виоêремлювати ні цих велиêих людсьêих індивідóальностей, ні тих менших,
що є сêладовою перших. Маємо приймати їх яê принципи і засоби,
дані нам заздалеãідь для досяãнення більш досêоналоãо станó.

Отже, êосмополітичне майбóтнє, яêе нам обіцяє філософія, не
більш ніж химера. Спочатêó варто виробити домашню мораль
народів, яêа б відрізнялася від їхньої політичної моралі. Потрібно, щоб
народи спочатêó навчилися знати і цінóвати одне одноãо таê само,
яê оêремі особистості, щоб вони знали про свої хиби і чесноти, щоб
навчилися розêаюватися ó сêоєних помилêах, виправляти вчинене
зло, не відхилятися від дороãи добра, яêою вони йдóть. Ось що, на
нашó дóмêó, є найпершими óмовами для істинноãо вдосêоналення
індивідів і мас. Лише вниêаючи в минóле, особистості й маси
виêонають своє призначення; лише ó чітêомó розóмінні минóлоãо
почерпнóть вони сил, щоб впливати на своє майбóтнє.

Яê бачите, при таêомó поãляді на справó історична êритиêа не
зводилась би тільêи до задоволення марнославної ціêавості, але стала б
найвищим із трибóналів. Вона моãла б вершити невблаãанний сóд над
êрасою і ãордістю óсіх століть, поêласти êрай óсім історичним забобонам
і неправдивим авторитетам, сêерóвати всі свої сили на знищення
облóдливих образів, яêі наêопичилися в людсьêій пам’яті, для тоãо, щоб
розóм побачив минóле ó правдивомó світлі і зробив відповідні правдиві
висновêи щодо сóчасноãо і сêерóвав з надією свій поãляд ó безêонечні
простори перед ним.

На мою дóмêó, тоді величезна слава Греції зãасла б майже зовсім.
Настане день, êоли моральна дóмêа зóпинятиметься перед цією êраїною
споêóси і помилоê зі священним сóмом, бо саме звідти ãеній брехні стільêи
часó поширював по землі споêóси й обман15 . Тоді вже бóде неможливо,
щоб чиста дóша яêоãось Фенелона з насолодою вчитóвалась ó хтиві
виãадêи, породжені найжахливішою моральною зіпсованістю, в яêó бóдь-
êоли впадала людсьêа істота; а пожадливі переêонання Платона не зможóть
більше заволодіти моãóтніми óмами. Навпаêи, старі, майже забóті дóмêи
реліãійних óмів, тих ãлибоêих мислителів, справжніх ãероїв дóмêи, яêі ще
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на самомó початêó новоãо сóспільства однією рóêою оêреслювали
йоãо майбóтній шлях, а дрóãою боролися з êонаючим чóдовисьêом
баãатобожжя; дивні натхнення тих мóдреців, яêим Боã довірив
зберіãати перші свої слова, промовлені при творенні світó, – знайдóть
тоді дивне і навіть несподіване застосóвання. Тоді ж, ймовірно, в
дивних видивах майбóтньоãо, яêі являлися вибраним, всі побачать
вираз ãлибоêоãо óсвідомлення зв’язêó між епохами. Всі зрозóміють,
що насправді ці пророцтва не стосóються жодної певної епохи, вони
є вêазівêами для óсіх часів. Всі побачать, що достатньо подивитися
навêоло себе, щоб побачити, яê ці настанови втілюються в
послідовних фазах сóспільства, щоб побачити щоденний сліпóчий
прояв вічноãо заêонó, що êерóє моральним світом. А фаêти, про яêі
ãоворять пророцтва, бóдóть для нас таêими ж відчóтним, яê і самі
фаêти подій, яêі нас захоплюють16 .

Нарешті, ось яêомó важливомó óроêові моãла б нас навчити
історія, яêби ми її таê зрозóміли. У нашій системі цей óроê пояснює
нам світове життя розóмної істоти, бо тільêи таê можна віднайти êлюч
до розãадêи людсьêої таємниці, резюмóє óсю філософію історії.
Замість тоãо, щоб тішитися безãлóздою системою механічноãо
вдосêоналення нашої природи, яêó відêинóли досліди óсіх століть,
ми дізналися б про те, що надана сама собі людина завжди йшла
шляхом безмежноãо падіння. Яêщо час від часó ó всіх народів бóвали
епохи проãресó, моменти просвітêó ó житті людини, висоêі пориви
людсьêоãо розóмó, дивні зóсилля людсьêої природи, то, з іншоãо боêó,
немає свідчень про постійний і безперервний постóпальний рóх
сóспільства в ціломó. Тільêи в томó сóспільстві, до яêоãо ми належимо,
яêе не створене людсьêими рóêами, можна помітити справжній
висхідний рóх, принцип безперервноãо розвитêó і міцності. Звичайно,
ми сприйняли те, що розóм древніх відêрив раніше від нас. Ми
сêористалися цими знаннями і замêнóли велиêе êоло часів, яêе бóло
розірване варварством. Та це зовсім не означає, що народи моãли б
прийти до тоãо станó, в яêомó перебóвають зараз, яêби не бóло велиêоãо
історичноãо явища, що стоїть осторонь від всьоãо попередньоãо, поза
природною спадêовістю людсьêих ідей ó сóспільстві, поза необхідним
поєднанням речей, яêе відоêремлює давній світ від новоãо.

Яêщо тоді, добродійêо, розóмна людина спрямóє свій поãляд ó минóле,
тоді світ, яêим він бóв тоді, êоли надприродна сила повідомила йомó про
новий напрямоê, постане перед ним таêим, яêим є насправді, – розпóтний,
брехливий, забарвлений êров’ю. Людина визнає, що той самий проãрес
народів і поêолінь, яêим вона таê захоплювалася, привів її насправді до
ще більшоãо зãрóбіння, ніж те, в яêомó перебóвають племена, що ми їх
називаємо диêими. Без сóмнівó, людина переêонається в недосêоналості
цивілізацій стародавньоãо світó, в томó, що в них немає жодноãо елементó
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міцності і довãовічності. Що сталося з ãлибоêою мóдрістю Єãиптó, з
чарівною привабливістю Іонії, сóворими чеснотами Римó, сліпóчим блисêом
Алеêсандрії? Яê моãли перетворитися на порох блисêóчі цивілізації, яêі за
давниною дорівнюють світові, яêі леліяли óсі сили землі, яêі мали славó,
велич, земне владарювання, найбільшó владó, яêа êоли-небóдь існóвала
ó світі?17  Яêий резóльтат цієї столітньої праці, цих ãордих зóсиль розóмної
природи, яêщо нові народи, яêі прийшли невідомо звідêи і не брали в
цьомó жодної óчасті, мали з часом все це зрóйнóвати, повалити чóдовó
бóдівлю і зорати поле на її розвалинах? Чи для тоãо людина все це
споãлядала, щоб побачити êолись, яê все створене її рóêами
перетворюється на порох? Чи для тоãо вона назбирала все це, щоб
втратити в один день? Чи для тоãо піднялася таê висоêо, щоб впасти ще
нижче?

Добродійêо, не вводьте себе в оманó, бо не варвари зрóйнóвали давній
світ. Він óже бóв спорохнявілим трóпом, вони тільêи розвіяли йоãо прах за
вітром. Хіба не ці самі варвари нападали на давні сóспільства, однаê
не моãли їх підірвати. Але істина в томó, що життєвий принцип, яêий
досі підтримóвав людсьêе сóспільство, вичерпав себе; матеріальний
або, яêщо хочете, реальний інтерес, яêий досі визначав соціальний
рóх, виêонав своє завдання, завершив початêовó освітó людсьêоãо
родó. Людсьêий дóх, яê би він не праãнóв вийти зі своєї земної сфери,
лише зрідêа може підніматися до небес, де існóє істинний принцип
сóспільноãо бóття, томó, відповідно, він не спроможний надати
сóспільствó йоãо остаточнó формó.

Надто довãо ми звиêли бачити ó світі тільêи оêремі держави, томó
ще й не оцінили належним чином величезнó переваãó новоãо сóспільства
над давнім. Ми випóсêали з óваãи те, що протяãом баãатьох століть таêе
сóспільство бóло сêладовою справжньої федеральної системи, яêó
зрóйнóвала лише реформація. А до цієї сóмної події народи Європи
óявляли себе тільêи яê частинêи єдиноãо соціальноãо тіла, розділеноãо
на êільêа держав ãеоãрафічно, але в дóховномó – яê об’єднане в одне
ціле. Протяãом тривалоãо часó ó них не існóвало іншоãо пóблічноãо права,
êрім заповідей церêви, війни вони вважали міжóсобицями, а весь цей
світ надихало одне винятêове праãнення. У бóêвальномó розóмінні слова,
історія середніх віêів – це історія одноãо народó – християнсьêоãо.
Головний зміст таêої історії поляãає в розвитêó моральної ідеї, а політичні
події займають ó ній дрóãорядне місце. Це доводять особливо ті війни
за ідею, до яêих з таêою відразою ставилася філософія минóлоãо століття.
Вольтер справедливо помітив, що тільêи ó християн причиною воєн
можóть бóти дóмêи, однаê йомó варто бóло зрозóміти причинó таêоãо
винятêовоãо явища. Зрозóміло, що царство дóмêи моãло óтвердитись ó
світі тільêи через шлях повідомлення самомó елементові дóмêи про йоãо
реальність. Яêщо тепер стан речей змінився, то це – резóльтат розêолó,
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що порóшив єдність дóмêи і знищив, таêим чином, соціальнó єдність.
Хоча, без сóмнівó, сóть речей залишилася незмінною, а Європа все ще
ототожнюється з християнством, хоч що б вона не робила , хоч що б
вона не ãоворила. Звичайно, вона більше не повернеться до тоãо станó,
в яêомó перебóвала в епохó своєї юності і зростання, але не варто
сóмніватися в томó, що настане день, êоли зниêнóть êордони між
християнсьêими народами, а принцип новоãо сóспільства проявиться в
новій формі з більшою силою, ніж досі. Для християнина це предмет
віри, йомó не можна сóмніватися в таêомó майбóтньомó, таê само, яê і в
минóломó, яêе є основою йоãо віри. Для бóдь-яêоãо серйозноãо розóмó
це – доведений фаêт. Хто знає, чи не ближче той день, ніж ми дóмаємо?
Яêа величезна реліãійна праця проходить зараз в óмах, ó наóці, верховній
володарці нашоãо століття, можна помітити поворотний рóх, дóші
налаштовані óрочисто й зосереджено. Чи не є все це провісниêом
велиêих соціальних явищ, яêі призведóть до заãальноãо рóхó в розóмній
природі, яêий замінить сподівання Боãа на правдиві доêази здоровоãо
ãлóздó? Слава Боãó, що реформація зрóйнóвала не все, а êоли лихо
вразило християнсьêий світ, сóспільство вже бóло достатньо ãотовим
до вічноãо життя.

Отже, справжній хараêтер новоãо сóспільства потрібно вивчати не в
тій чи іншій оêремій êраїні, а в томó велиêомó сóспільстві, з яêоãо
сêладається європейсьêа сім’я; бо в ньомó є істинний елемент стійêості і
проãресó, що відрізняє новий світ від давньоãо, в ньомó – óсі світочі історії.
Попри всі перевороти, яêі пережило нове сóспільство, воно зовсім не
втратило своєї життєвості, з êожним днем йоãо міць наростає,
народжóються нові сили. Араби, татари і тóрêи не тільêи не моãли йоãо
знищити, а навпаêи, сприяли йоãо зміцненню. Варто заóважити, що перші
два народи напали на Європó ще до тоãо, яê бóло винайдено порох, томó
зовсім не воãнепальна зброя врятóвала її від заãибелі; а нашестя одноãо
з них пережили в один і той самий час дві держави давньоãо світó, що
вціліли до наших днів18 .

Падіння Римсьêої імперії, яê правило, вважають, сталося через
зіпсованість моралі і деспотизм, що виниê на цій основі. Але цей світовий
переворот стосóвався не тільêи Римó. Тоді заãинóв не Рим, а вся
цивілізація. Єãипет часів фараонів, Греція епохи Періêла, Дрóãий Єãипет
Лаãідів, óсі Греція Олеêсандра, яêа простяãлася далі за Інд, нарешті і
сам іóдаїзм, відтоді, яê він еллінізóвався, – все це змішалося ó римсьêій
масі і злилося в одне сóспільство, яêе представляло óсі попередні
поêоління від самоãо початêó речей, яêе óвібрало в себе óсі моральні і
розóмові сили, яêі розвинóлися в людсьêій природі до цьоãо часó. Таêим
чином, не одна імперія тоді впала, але знищене бóло óсе людсьêе
сóспільство, яêе зновó відродилося тоãо дня. Зараз, êоли Європа ніби
охопила собою óсю земнó êóлю, êоли вона зновó створила Новий світ,
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що піднявся з оêеанó, êоли вона настільêи підêорила рештó
людсьêих племен, що вони існóють тільêи з її дозволó, – не важêо
зрозóміти, що відбóвалося на землі тоді, êоли рóйнóвалася стара
бóдівля, а на її місці чóдом бóдóвалася нова: дóховний елемент
природи одержóвав новий заêон і новий óêлад. Звичайно, при
створенні новоãо сóспільства бóли виêористані матеріали давньоãо
світó, осêільêи вищий розóм не може знищити творіння власних рóê.
Та й матеріальна основа моральноãо óêладó мала залишитися
таêою ж. Провидіння надало для цьоãо інші людсьêі матеріали,
зовсім нові, зі ще не порóшеної давньої цивілізації. Моãóтній і
зосереджений розóм північних народів поєднався з полóм’яним
дóхом Півдня і Сходó. Здавалось, що тоãо дня всі дóховні сили, яêі
бóли розлиті по землі, виявили себе і об’єдналися, щоб дати життя
поêолінням ідей, елементи яêих досі бóли заховані в
найпотаємніших ãлибинах людсьêоãо серця. Однаê ні план бóдівлі,
ні цемент, що сêріпив таêі різні матеріали, не бóли витвором
людсьêих рóê: все зробила ідея істини. Ось що потрібно зрозóміти,
ось цей дóже важливий фаêт, яêий чисте історичне мислення, навіть
з допомоãою знарядь людсьêої дóмêи нашої епохи, ніêоли не зможе
пояснити настільêи, щоб задовольнити розóм. Ось та вісь, навêоло
яêої обертається вся історична сфера, з допомоãою яêої можна
пояснити фаêт виховання людсьêоãо родó. Звичайно, вже сама велич
події і її тісний необхідний зв’язоê з óсім, що бóло перед нею і бóде
після неї, ставлять її поза межі звичайноãо рóхó людсьêих справ,
що ніêоли не є вільними від сваволі, примхливості. Безпосередній
вплив цієї події на людсьêий розóм, нові сили, яêим вона йоãо
збаãатила, нові потреби, яêі вона зразó виêлиêала, це чóдесне
зрівняння розóмів, завдяêи яêомó людина в бóдь-яêомó стані почала
праãнóти істини і набóла здатності її пізнавати, – все це наêладає
на цей історичний момент дивовижнó печать Промислó і вищоãо
розóмó.

Поãляньте, яê би часто людсьêа дóмêа не поверталася до тих речей,
що вже не існóють, не можóть і не повинні існóвати, – в основі своїй вона
завжди міцно трималася цьоãо моментó. Поãляньте, чи не óвійшла
свідомість верховноãо розóмó в новий моральний óêлад, чи та частина
світовоãо розóмó, що веде за собою рештó, не виниêла насправді в
перший день нашої ери? Не знаю, можливо, тó межó, що відділяє нас
від давньоãо світó, можóть не всі побачити, але відчóти її може бóдь-
яêий розóм, яêоãо через моральне почóття навчили розóміти, що розділяє
елементи розóмної природи, а що їх поєднóє. Повірте, настане час, êоли
про своєрідне повернення до язичництва, яêе відбóлося в 15 столітті і
яêе неправильно назвали відродженням наóê, нові народи зãадóватимóть
таê, яê людина, яêа стала на пóть добра, зãадóє про божевільне
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захоплення своєї юності.
Заóважте, що завдяêи особливомó оптичномó обманові ми бачимо

давнинó яê безêінечні століття, хоч насправді нам здається, що новий
період почався мало не вчора. Таê, історія давньоãо світó, починаючи,
сêажімо, від поселення пелазãів ó Греції, охоплює період часó, що не
більше яê на одне століття довший від нашої ери, а власне історичний
період ще êоротший. У таêий êоротêий проміжоê часó ó давньомó світі
заãинóло стільêи держав, а в історії нових народів бачимо тільêи
різноманітні перерозподіли ãеоãрафічних êордонів, тоді яê сóспільство і
оêремі народи залишаються на місці. Немає потреби ãоворити про те,
що виãнання маврів з Іспанії, винищення америêансьêих племен,
знищення влади татар ó Росії тільêи підтверджóють таêе припóщення.
Подібно, яê падіння Османсьêої імперії, відãолос яêоãо доходить і до
нас, зновó наãадóє нам видовище однієї з тих страшних êатастроф, яêі
християнсьêі народи вже ніêоли не переживóть; потім надійде черãа й
інших нехристиянсьêих народів, яêі живóть в найвіддаленіших êóточêах
нашої системи. Таêим є êоло всемоãóтньої дії істини: відштовхóючи одні
народи, інші приймає до себе, постійно розширюється і наближає нас
до провіщених часів.

Варто визнати тó дивнó леãêоважність, з яêою довãо ставилися
до найновішої цивілізації. Однаê ви самі бачите, що зрозóміти її
правильно – означає вирішити всі соціальні питання. Ось чомó
філософія історії ó своїх заãальних і широêих сóдженнях змóшена
повертатися до цієї цивілізації. А й справді, чи нема ó ній плодó óсіх
минóлих століть, чи не станóть майбóтні століття плодом цієї
цивілізації? Час повністю створив моральнó істотó, час же має
заêінчити цю роботó. Ще ніêоли маса поширених ó світі ідей не бóла
таêою сêонцентрованою, яê в сóчасномó сóспільстві, за весь час
існóвання людини ніêоли ще її діяльність не бóла настільêи захопленою
однією ідеєю, яê ó наші дні. Перш за все, ми óспадêóвали все те, що люди
êоли-небóдь сêазали або зробили. Немає жодноãо місця, êóди б не
поширився вплив наших ідей. Нарешті, ó всьомó світі існóє тільêи розóмова
влада. Таêим чином, всі основні питання моральної філософії зосереджені
в одномó-єдиномó питанні про найновішó цивілізацію. Однаê люди
дóмають, яêщо вже вони проãолосили про здатність людини до
вдосêоналення, про проãрес людсьêоãо розóмó, – вони вже все сêазали і
пояснили: ніби віддавна людина невпинно йшла вперед, ніêоли не
зóпинялася, ніêоли не повертала назад, ніби ó процесі розвитêó розóмної
природи ніêоли не бóло затримоê, відстóпів, а завжди бóли тільêи
вдосêоналення і проãрес. Яêби все й справді таê бóло, то чомó тоді народи,
про яêі я вам щойно розповідав, і досі нерóхомі ще від тоãо часó, яê ми
про них знаємо? Чомó азійсьêі народи нидіють? Щоб досяãти таêоãо станó,
в яêомó вони зараз перебóвають, ó свій час їм потрібно бóло, яê нам,
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шóêати, винаходити, відêривати. То чомó ж, дійшовши до певної межі,
вони зóпинилися і від тоãо часó не можóть придóмати нічоãо новоãо?19

Відповідь дóже проста: проãрес людсьêої природи не є безмежним, яê
про ньоãо звичайно дóмають, для ньоãо теж існóє межа, за яêó він ніêоли
не переходить. Ось чомó цивілізації давньоãо світó не завжди йшли вперед,
ось чомó Єãипет відтоді, êоли йоãо відвідав Геродот, і до часів ãрецьêоãо
владарювання не досяã більше óспіхів. Ось чомó преêрасний і блисêóчий
римсьêий світ, що зосередив ó собі всю вченість, яêа тільêи існóвала від
стовпів Герêóлеса і до береãів Ганãó, тоді, êоли нова ідея осяяла людсьêий
розóм, знерóхомів. Саме таê заêінчóється бóдь-яêий власне людсьêий
проãрес. Варто тільêи відêинóти êласичні забобони і порозмислити над
цим моментом, яêий мав таê баãато наслідêів. Тоді стане зрозóмілим, що,
êрім надзвичайної розбещеності моралі цієї епохи, відсóтності бóдь-яêоãо
поняття чеснот, свободи, любові до батьêівщини, êрім справжньоãо
занепадó в деяêих сферах людсьêих знань, можна бóло спостеріãати
повний застій ó всіх решта сферах, а розóм дійшов до таêоãо станó, що
міã обертатися тільêи в обмеженомó тісномó êолі, за межами яêоãо впадав
ó повний безлад. Яê тільêи задоволений матеріальний інтерес, людина
більше не проãресóє, навіть добре, яêщо не реãресóє! Не варто вводити
себе в оманó: і в Греції, і в Індостані, і в Римі, і в Японії вся розóмова
праця, яêої б сили не досяãала вона в минóломó і в сóчасномó, завжди
провадила і зараз провадить до однієї і тієї ж мети – поезії, філософії,
мистецтва. Все це, яê êолись, таê і тепер, праãне тільêи задовольнити
фізичнó сóть. Все найбільш піднесене ó вченнях і розóмових звичêах Сходó
не тільêи не сóперечить цьомó заãальномó фаêтові, а й підтверджóє йоãо.
То ж хто не зможе побачити, що безладний розãóл дóмêи, яêий ми там
зóстрічаємо, можна пояснити тільêи ілюзіями і самооманою матеріальної
істоти в людині? Не потрібно дóмати, що цей земний інтерес, яêий є
справжнім рóшієм óсієї людсьêої діяльності, обмежóється тільêи чóттєвою
хтивістю. Він просто виражає заãальнó потребó в добробóті, яêó виявляє
різними способами, залежно від рівня розвитêó сóспільства і різних
місцевих причин, але ніêоли не піднімається до рівня власне дóховних
потреб. Тільêи християнсьêе сóспільство по-справжньомó натхненне
дóховними інтересами, саме цим і можна пояснити здатність нових народів
до вдосêоналення, саме в цьомó і є вся таємниця їхньої êóльтóри. Яê би
не виявлявся в них той чи інший інтерес, він завжди підêоряється моãóтній
силі, яêа захоплює всі здатності дóші, змóшóє слóжити собі всі сили розóмó
і почóття, все в людині сêеровóє на виêонання нею її призначення.

Звичайно, цей інтерес ніêоли не можна бóде задовольнити, бо він
безмежний за своєю природою. Таêим чином, через необхідність
християнсьêі народи постійно йдóть вперед. Хоча й мета, до яêої вони
праãнóть, не має нічоãо спільноãо з тим, іншим, добробóтом, на яêий тільêи
й можóть сподіватися нехристиянсьêі народи, але вони знаходять йоãо і
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êористóються ним. Радощі життя, яêих тільêи й шóêають інші народи,
дістаються і їм, бо сêазав Спаситель: “Перш за все шóêайте Царства
Божоãо, а все решта додасться вам”. Таêим чином, величезний розмах,
яêоãо надає óсім розóмовим силам цих народів ідея, що ними володіє,
щедро надає їм óсі тілесні блаãа таê само, яê і дóховні. Не можна, однаê,
сóмніватись ó томó, що нас ніêоли не спітêає ні êитайсьêий застій, ні
ãрецьêий занепад, ще важче óявити собі цілêовите знищення нашої
цивілізації. Щоб переêонатися в цьомó, варто озирнóтися довêола. Щоб
сóчасна цивілізація заãинóла, потрібно бóло, аби перевернóвся óвесь світ,
щоб відбóвся новий переворот, подібний до тоãо, яêий створив йоãо в
сóчасномó виãляді. Без ще одноãо всесвітньоãо потопó неможливо óявити
собі цілêовитó заãибель нашоãо просвітництва. Нехай навіть однó півêóлю
заберóть морсьêі хвилі, тоãо, що залишиться від нашої цивілізації на іншій
півêóлі, вистачить, щоб відродити людсьêий дóх. Ідея, яêа повинна
завоювати óвесь Всесвіт, ніêоли не замре і не заãине, яêщо тільêи таê їй
не бóде визначено волею тоãо, хто вêлав її ó людсьêó дóшó. Таêий
філософсьêий висновоê з роздóмів про історію є більш позитивним, більш
імовірним, більш повчальним, ніж óсі ті висновêи, яêі банальна історія
виводить з êартини століть, посилаючись на вплив ґрóнтó, êліматó, раси і
т.д., а особливо – на теорію необхідноãо вдосêоналення.

Потрібно визнати, яêщо досі вплив християнства на сóспільство,
на розвитоê людсьêоãо розóмó, на сóчаснó цивілізацію ще достатньо
не оцінили, то значною мірою це – провина протестантів. Вам відомо,
що протяãом óсіх п’ятнадцяти століть, яêі передóвали реформації,
або принаймні, протяãом всьоãо періодó, відêоли, на їхню дóмêó,
зниêло християнство, – вони бачать тільêи папізм. Осêільêи їм зовсім
неціêаво простежити, яê розвивалося християнство в середні віêи;
для них ця епоха – проãалина в історії. Яê тоді вони можóть зрозóміти
виховання нових народів? Ніщо таê не сприяло спотворенню êартини
нової історії, яê забобони протестантизмó. Саме він таê старанно
перебільшóвав важливість відродження наóê, яêоãо, власне êажóчи,
таê ніêоли і не бóло, осêільêи наóêа ніêоли не ãинóла повністю. Саме
він виãадав велиêó êільêість різноманітних причин проãресó, яêі,
власне êажóчи, мали дóже незначний вплив або цілêом випливали з
ãоловної причини. На щастя, менш пристрасна філософія, яêа
сповідóє вищі поãляди, зновó повернóлася до минóлоãо, виправила
наші поняття про цей ціêавий період. Завдяêи їй ми зразó відêрили
для себе стільêи новоãо, що навіть найстійêіша недоброзичливість
не зможе встояти перед цими правдивими фаêтами. Гадаю, ми
маємо право сêазати, яêщо напоóмлення людей таêим шляхом
входить до планів Провидіння, то вже недалеêа та мить, êоли ясêраве
світло розãонить пітьмó, яêа ще подеêóди поêриває минóле новоãо
сóспільства20 .
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Не можемо ще раз не зãадати про тó наполеãливість, з яêою
протестанти стверджóють, що християнство перестало існóвати з дрóãоãо,
або, в ліпшомó разі, з третьоãо століття. Яêщо їм вірити, то в цей період
від ньоãо вціліло стільêи, сêільêи потрібно бóло, щоб воно не заãинóло
повністю. Забобонність і невіãластво цих одинадцяти століть здаються їм
таêими темними, що ó всій цій епосі вони не бачать нічоãо, êрім ще
жахливішоãо ідолопоêлонства, ніж ó язичницьêих народів. На їхню дóмêó,
яêби не бóло вальденців, то нитêа священноãо переêазó зовсім обірвалася
б, а яêби через êільêа днів не з’явився б Лютер, то реліãія Христа перестала
б існóвати. Але я запитóю вас, чи можна визнати печать божественності
на таêомó вченні, яêе позбавлене сили, довãовічності і життя – таêим вони
поêазóють християнство – на вченні перехідномó і брехливомó, яêе, замість
тоãо, щоб відродити людсьêий рід і влити в ньоãо нове життя, яê обіцяло,
тільêи на мить з’явилося на землі і зразó зãасло; виниêло тільêи для тоãо,
щоб зразó зниêнóти чи стати знаряддям людсьêих пристрастей? Отож,
доля Церêви цілêом залежала від бажання Лева X добóдóвати базиліêó
св. Петра? Чи в наш час зовсім не залишилось би слідів християнства,
яêби він не наêазав з цією метою продавати в Німеччині індóльãенції? Не
знаю, чи може ще щось êраще поêазати ãоловнó помилêó реформації, ніж
той вóзьêий і дріб’язêовий поãляд на відвертó реліãію? Яêщо слово Йоãо
не повинно минóти, поêи не минóть небо і земля, а сам Він завжди серед
нас, то невже храм, яêий Він збóдóвав власними рóêами, міã бóти
зрóйнованим? Чи міã би він таê довãо залишатися порожнім, подібно
до поêинóтоãо бóдинêó, що ось-ось впаде?

Треба, однаê, визнати, що вони бóли послідовними. Яêщо спочатêó
вони запалили воãонь по всій Європі, потім зрóйнóвали óсі зв’язêи між
християнсьêими народами, то вони зробили це томó, що християнство
перебóвало на межі заãибелі. Справді, чи не потрібно бóло пожертвóвати
всім, щоб врятóвати йоãо? Однаê ніщо таê добре не доводить
божественність нашої реліãії, яê її постійна дія на людсьêий розóм. Дія,
яêа змінювалася відповідно до часó, поєднóвалася з різними потребами
народів і століть, але ніêоли не слабнóла, не ãоворячи вже про те, щоб
вона зовсім перестала існóвати. Видовище її державної моãóтності, яêа
безперервно діє серед безлічі перешêод, що їх створюють розпóщеність
нашої природи і зãóбний спадоê язичництва, – ось що найбільше
задовольняє ó ній розóм.

Що означає твердження про те, що êатолицьêа церêва нібито
народилася з першої Церêви? Хіба отці Церêви, починаючи ще з третьоãо
століття, не бідêалися про зіпсованість християн? Хіба не повторювалися
таêі ж сêарãи постійно: в êожномó столітті, на êожномó соборі? Хіба
справжня блаãочестивість не піднімала своãо ãолосó проти зловживань і
вад дóховенства, а êоли бóла й причина, то і проти захоплень з боêó
дóховної влади? Чи може бóти щось преêраснішим від тих ясêравих
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променів світла, яêі час від часó спалахóвали в ãлибині темної ночі,
що охопила світ? Деêоли це бóли приêлади найпіднесеніших чеснот,
деêоли – випадêи чóдесноãо впливó віри на дóх народів і оêремих
людей. Все це церêва збирала доêóпи і створювала з цьоãо свою
силó і своє баãатство: вічний храм спорóджóвали таê, щоб
яêнайêраще надати йомó належної форми. Первісна чистота
християнства не моãла залишатися таêою завжди, вона мала
прийняти всі відбитêи, яêі тільêи моãла наêласти на неї свобода
людсьêоãо розóмó. Більше тоãо, досêоналість апостольсьêої церêви
зóмовлювала нечисленність християнсьêої общини, яêа заãóбилася
серед величезної язичницьêої общини, томó вона не може бóти
притаманною всесвітньомó людсьêомó сóспільствó. Золотий віê
Церêви, яê відомо, бóв часом її найбільших страждань, часом, êоли
ще здійснювалося мóчеництво, що мало стати основою новоãо ладó;
часом, êоли ще лилася êров Спасителя. Томó нерозóмно мріяти про
повернення таêоãо станó речей, яêий породили несêінченні біди, що
падали на перших християн.

Чи хочете ви тепер знати, що зробила реформація, яêа хвалиться
тим, нібито вона зновó віднайшла християнство? Бачите – це одне з
найважливіших питань, яêі тільêи може поставити собі історія. Реформація
зновó повернóла світ до язичницьêої роз’єднаності, вона відновила ті
величезні моральні індивідóальності, тó відоêремленість розóмó і дóші,
яêó приходив зрóйнóвати Спаситель. Яêщо, з одноãо боêó, вона
пришвидшила розвитоê людсьêоãо дóхó, то, з іншоãо, вона виãнала
зі свідомості розóмної істоти пліднó і висоêó ідею заãальності. Сóть
таêоãо розêолó ó християнсьêомó світі поляãає ó порóшенні тієї
таємничої єдності, в яêій і міститься вся божественна ідея і сила
християнства. Ось чомó êатолицьêа церêва ніêоли не змириться з
тим, що від неї відійшли її общини. Горе їй, ãоре християнствó, яêщо
êоли-небóдь заêонна влада визнає фаêт розподілó, бо тоді все зновó
перетворилося б на хаос людсьêих ідей, брехню, прах і тлін. Для
тоãо, щоб царство дóхó моãло встояти на землі, істина мóсить бóти
сêріплена відчóтно; панóвання ідеї тоді стає довãовічним і витривалим,
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êоли воно здійснюється в ідеях, притаманних людсьêій природі. На
що перетвориться таїнство причастя,  цей дивний винахід
християнсьêої дóмêи, яêе, яêщо можна таê сêазати, матеріалізóє дóші,
щоб міцніше об’єднати їх, яêщо видиме об’єднання відêинóть, яêщо
люди задовольнятимóться внóтрішньою спільністю дóмоê, яêа не має
зовнішньої реальності? Яêа êористь для людей від єднання зі
Спасителем, яêщо вони роз’єднані між собою? Яêщо жорстоêий
Кальвін, вбивця Сервета, бóйний Цвінãлі і тиран Генріх VIII з
лицемірним Крамером не пізнали тієї сили любові і єдності, яêó має
в собі велиêе таїнство, то незрозóміло, яê деяêі ãлибоêі і справді
реліãійні óми лютерансьêої церêви, в яêій це спотворення Євхаристії
не стало доãмою, і яêе її засновниê опротестовóвав, моãли таê
помилятися щодо дóхó цьоãо таїнства і сліпо підêорятися мертвій ідеї
êальвінізмó. Важêо не визнати, що óсі протестантсьêі церêви відрізняє
яêась незрозóміла пристрасть до рóйнóвання, вони ніби нестримно
праãнóть до самознищення, відêидають все те, що моãло б зробити
їх надто довãовічними. Чи цьомó навчає нас Той, хто прийшов
принести на землю життя і переміã смерть? Хіба ми вже на небі, що
можемо безêарно відêидати óмови чинноãо óêладó справ? Хіба не є
цей óêлад поєднанням найчистіших помислів розóмної істоти з
потребами йоãо існóвання? Перша з цих потреб – сóспільство,
зітêнення óмів, злиття ідей і почóттів. Тільêи êоли ідея відповідає цій
óмові, вона стає живою, зі сфери дóмоê опóсêається ó сферó
реальноãо. Тільêи тоді ідея стає фаêтом, отримóє хараêтер сили
природи, її дія стає таêою ж правдивою, яê дія іншої природної сили.
Яê це може трапитися в ідеальномó сóспільстві, яêе існóє тільêи в
бажаннях і óяві? Ось що таêе невидима Церêва протестантів, вона
справді невидима, яê і все, що не існóє.

Усі християнсьêі віросповідання об’єднаються тоãо дня, êоли вони
відоêремляться від Церêви зі смиренням, ó повномó розêаянні та
самозневазі визнають, що, відійшовши від лона церêви-матері, вони
відштовхнóли від себе молитвó Спасителя: “Святий Отче, збережи їх в
ім’я Твоє, тих, êотрих Ти мені дав, щоб вони бóли єдині, яê ми”.

Припóстімо, що папство – людсьêа óстанова, яêою її хотіли б óявити,
– яêщо явище таêих розмірів може бóти справою людсьêих рóê, – але
воно в основі своїй витіêає з самоãо дóхó християнства. А це – видимий
знаê єдності, а разом із цим – берóчи до óваãи розподіл, що стався,
– і символ возз’єднання. Хіба не можна вже на цій підставі визнати
за ним йоãо верховнó владó над óсіма християнсьêими сóспільствами?
Коãо не здивóє йоãо незвичайна доля? Попри óсі неãаразди і злидні,
власні помилêи, напади зневіри і навіть її торжества, воно стоїть
непохитно і твердо. Воно втратило свій людсьêий блисê, але стало
від цьоãо ще сильнішим. Байдóжість, яêó виявляють до ньоãо тепер,
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тільêи ще більше йоãо зміцнює і забезпечóє довãовічність. Колись
йоãо підтримóвала поваãа християнсьêоãо світó, особливий інстинêт,
з допомоãою яêоãо народи бачили в ньомó захист своãо земноãо
добробóтó і запорóêó вічноãо спасіння. Тепер воно тримається завдяêи
своємó смиренномó становищó серед земних держав. Проте, яê і
êолись, воно досêонало виêонóє своє призначення: централізóє
християнсьêі ідеї, зближóє їх між собою, наãадóє навіть тим, хто
відêинóв ідею єдності, про вищий принцип їхньої віри, завжди через
своє божественне поêлиêання підноситься над світом матеріальних
інтересів. Яê би мало не приділяли йомó óваãи в сóчасномó світі, хай
навіть трапилося б неможливе і папство зниêло б із лиця землі, ви
побачили б, яêими розãóбленими стали óсі реліãійні общини, êоли б
не стало перед їхніми очима цьоãо живоãо пам’ятниêа історії велиêої
общини. Вони почали б óсюди шóêати йоãо, цієї видимої єдності, яêó
таê мало цінóють зараз, але йоãо не бóло б ніде. Немає жодноãо
сóмнівó в томó, що дороãоцінне óсвідомлення таêоãо велиêоãо
майбóтньоãо, яêе наповнює тепер християнсьêий розóм і повідомляє
йомó про те особливе піднесене життя, що відрізняється від бóденноãо
розóміння, зниêне тоді, яê зниêають надії, основані на споãадах про
дієве існóвання. Ці надії зниêають тоді, êоли виявляється, що вся
діяльність бóла неплідною; тоді вся пам’ять минóлоãо поêидає нас,
бо стає непотрібною.

Ëèñò ñüîìèé

Добродійêо, чим більше ви бóдете розмірêовóвати над тим, про
що я вам ãоворив вчора, тим більше переêонаєтесь, що про все це
вже сотні разів ãоворили люди найрізноманітніших партій і дóмоê,
а ми тільêи додаємо до цьоãо предметó особливоãо інтересó, яêоãо
досі в ньомó не знаходили. Не сóмніваюся в томó, що яêби ці листи
й побачили випадêово світ, їх одразó ж звинóватили б ó пара-
доêсальності. Коли ти досить впевнено переêонóєш ó найбóденніших
речах, їх завжди вважають незвичайними новинêами. Щодо мене,
то час парадоêсів і систем без реальної основи минóв безповоротно,
томó дóрницею бóло б зновó повертатися до цих примх людсьêоãо
розóмó. Немає сóмнівів щодо тоãо, що зараз людсьêий розóм не
настільêи велиêий, возвишений і плідний, яêим він бóв ó велиêих
епохах відродження і винахідництва. Але з іншоãо боêó, він став
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більш строãим, тверезим, методичним і непохитним, точнішим, ніж
бóв бóдь-êоли досі. З почóттям справжньоãо задоволення можó
додати до цьоãо, що віднедавна він став таêож ще більше
безособовим, ніж бóдь-êоли, а це протистоятиме бездóмності
оêремих дóмоê.

Яêщо, розмірêовóючи про споãади людства, ми прийшли до деяêих
ориãінальних поãлядів, яêі розходяться з забобонами, то це все томó, що
настав час визначитись зі своїм ставленням до історії, яê це зробили в
минóломó столітті щодо природничих наóê. Ми маємо пізнати її ó всьомó
її раціональномó ідеалізмі, яê природничі наóêи бóли пізнані ó всій їхній
емпіричній реальності. Осêільêи предмет історії і способи її вивчення –
завжди одні і ті ж, то зрозóмілим є те, що êоли-небóдь êоло історичноãо
дослідó повинно замêнóтися; застосóвання ніêоли не бóде вичерпане, але
до вже раз встановленоãо правила нічоãо не можна бóде додати. У фізичних
наóêах êожне нове відêриття дає нове поле для роботи розóмó і відêриває
нові êóти бачення. Досить зãадати, яê один тільêи міêросêоп познайомив
нас із цілим світом, про яêий нічоãо не знали давні природознавці. Таêим
чином, ó вивченні природи, проãрес – безмежний, в історії ж завжди
пізнаємо тільêи людинó, а для її пізнання виêористовóємо одні і ті ж засоби.
Яêщо в історії і справді приховане важливе повчання, то êоли-небóдь люди
мають досяãти в ній чоãось визначеноãо, щоб назавжди заêінчити дослід,
тобто прийти до чоãось раціональноãо. Яêось я наводив вам преêраснó
дóмêó Пасêаля про те, що послідовний ряд людей – це одна людина, яêа
перебóває вічно. Ця дóмêа з часом має перетворитися з фіãóральноãо
виразó абстраêтної дóмêи на реальний фаêт людсьêоãо розóмó, яêий
відтоді, таê би мовити, бóде змóшений для êожноãо настóпноãо êроêó
стрясати величезним ланцюãом людсьêих ідей, що простяãнóвся через
óсі століття.

Однаê, чи може людина êоли-небóдь замість індивідóальної та
відоêремленої свідомості, яêó вона в собі знаходить, засвоїти таêó
заãальнó свідомість, з яêою вона відчóвала б себе постійно частиною
велиêоãо дóховноãо цілоãо? Без сóмнівó, може. Тільêи подóмайте про
це: в нашомó серці, поряд з почóттям нашої особистої індивідóальності,
ми маємо відчóття нашоãо зв’язêó з батьêівщиною, сім’єю та ідейним
середовищем, членами яêоãо ми є. Дóже часто це дрóãе почóття є
сильнішим, ніж перше. Зародоê вищої свідомості природно живе в
нас, є сóттю нашої природи; наше сóчасне “Я” визначили не яêісь
неминóчі заêони, ми самі вêлали йоãо собі в дóшó. Люди побачать, що
ó цьомó світі людина не має іншоãо призначення, êрім знищóвати своє
особисте бóття і замінювати йоãо бóттям соціальним або невиразним.
Ви вже бачили, що це – єдина сêладова моральної філософії21 , бачите
зараз, що на цьомó має базóватися історичне мислення, побачите
зãодом, що з цьоãо поãлядó всі помилêи, яêі очорнюють і спотворюють
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різні епохи заãальноãо життя людства, треба розãлядати не з холодним
наóêовим інтересом, а з ãлибоêим почóттям моральної правди. Яê
ототожнювати себе з тим, чоãо ніêоли не існóвало? Яê пов’язати себе
з небóттям? Тільêи в істині є притяãальні сили обох природ. Для тоãо,
щоб піднятися до цих висот, при вивченні історії маємо засвоїти правило
– ніêоли не миритися з маревом óяви, зі звичêами пам’яті, але
пристрасно шóêати позитивне і правдиве, яê досі люди шóêали
преêрасне і ціêаве. Наше завдання не в томó, щоб наповнити свою
пам’ять фаêтами, бо яêа від них êористь? Не треба дóмати, що маса
фаêтів неодмінно приносить правдивість. Таê само, яê непевність
історичноãо розóміння можна пояснити не браêом фаêтів, таê само й
незнання історії можна пояснити не незнайомством із фаêтами, а
браêом мислення і хибністю висновêів. Яêби ó цій наóêовій сфері
праãнóли досяãти правдивості або позитивноãо знання тільêи з
допомоãою фаêтів, хіба не зрозóміли б óсі, що цих фаêтів ніêоли не
бóде достатньо? Дóже часто бóває, що одна вдала риса проливає
більше світла і доводить більше, ніж ціла хроніêа.

Ось яêим є наше правило: розмірêовóватимемо про відомі нам фаêти,
намаãатимемось втримати в ãолові більше живих образів, ніж мертвоãо
матеріалó. Нехай інші, сêільêи їм заманеться, порпаються ó старій
запорошеній історії, перед нами – інше завдання. Історичний матеріал
ми вважаємо повним, але до історичної лоãіêи завжди ставимося з
недовірою, завжди її перевіряємо. Яêщо ó плині часó, разом з іншими,
бачитимемо тільêи діяльність людсьêоãо розóмó і прояви зовсім вільної
волі, то сêільêи б ми не наêопичóвали в нашій ãолові фаêтів і яê тонêо не
виводили б їх один з іншоãо, ми не знайдемо в історії тоãо, що шóêаємо.
Вона завжди здаватиметься нам таêою ж людсьêою ãрою, яêою її завжди
бачили люди22 . Вона залишиться для нас тією ж динамічною і
психолоãічною історією, про яêó я ãоворив вам нещодавно, яêа все праãне
пояснити через особистість і óявне поєднання причин і наслідêів, через
людсьêі фантазії і нібито неминóчі їхні наслідêи. Історія подаватиме
людсьêий розóм йоãо ж власномó заêонові таêим чином, що не
враховóватиме тоãо, що ця частина природи має величезнó переваãó над
всією рештою, томó й вищий заêон повинен діяти швидше тóт, аніж там23 .

Щоб не бóти ãолослівним, наведó для вас, добродійêо, один із
найразючіших приêладів брехливості деяêих звичайних історичних
поãлядів. Вам відомо, що мистецтво є однією з найвеличніших ідей
людсьêоãо розóмó. Давайте подивимось, ó чомó ж поляãає це преêрасне
творіння їхньоãо ãенія. Все, що в людині є матеріальне, бóло зідеалізоване,
возвеличене і обожествлене, природний і заêонний порядоê бóло
спотворено. Те, що мало б перебóвати ó нижчій сфері дóховноãо бóття,
бóло піднесене до рівня вищих помислів людини; дія почóттів на розóм
бóла підсилена до безêонечності, велиêа межа ó розóмі між божественним
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і людсьêим бóла порóшена. Томó й виниêло таêе хаотичне поєднання
всіх моральних елементів. Розóм таê само палêо праãнóв до
предметів, найменш ãідних йоãо óваãи, яê і до тих, пізнати яêі для
ньоãо найважливіше. Усі сфери мислення стали однаêово
привабливими. Замість первісної поезії розóмó і правди в óявó
прониêла чóттєва і брехлива поезія. Ця моãóтня здатність, створена
для тоãо, щоб ми моãли óявляти собі невидиме і позбавлене образó,
почала слóжити лише для тоãо, щоб відчóтне ставало ще більш
відчóтним, земне – більш земним. Наша фізична сóтність виросла
настільêи, насêільêи змаліла дóховна. Хоча таêі мóдреці, яê Піфаãор
і Платон, боролися з цією зãóбною схильністю дóхó своãо часó, хоча
й самі бóли більше чи менше заражені нею, їхні зóсилля нічоãо не
дали: тільêи після оновлення людсьêоãо дóхó через християнство їхні
доêтрини стали дієвими. Мистецтво ãреêів бóло апофеозом матерії
– цьоãо не можна заперечóвати. Але чи таê зрозóміли цей фаêт? Не
завжди таê. На пам’ятêи тоãо мистецтва дивляться, не розóміючи
їхньоãо значення, насолоджóються видивом дивноãо натхнення ãенія,
яêоãо вже, на щастя, немає на землі, і навіть не підозрюють, яêі нечисті
почóття народжóються при цьомó в серці, яêі облóдливі помисли
виниêають ó розóмі. Це – поêлоніння, сп’яніння, чарівність, в яêих
моральне почóття ãине зовсім. Поміж тим, достатньо бóло б
óсвідомити собі те почóття, яêе переповнює тебе, êоли ти безãлóздо
захоплюєшся, щоб зрозóміти, що йоãо, те почóття, виêлиêає
найоãидніший біê нашої природи, що ми осяãаємо ці бронзові і
мармóрові тіла, таê би мовити, через власне тіло. Заóважте, що вся
êраса, вся досêоналість цих фіãóр виниêають тільêи яê наслідоê повної
тóпості, яêó вони виражають. Яêби хоча б ісêра розóмó появилася в
їхніх рисах, ідеал, що нас заполонює, одразó б зниê. Отже, ми
споãлядаємо навіть не образ розóмної істоти, а яêоїсь людиноподібної
тварини, виãаданої істоти, своєрідноãо чóдовисьêа, яêе породив
неймовірний розãóл розóмó; це – чóдовисьêо, зображення яêоãо не
тільêи не мало б нас насолоджóвати, а навпаêи – відштовхóвати. Ось
яêим чином забобони, шêільні звичêи, бóденність дóмêи, чарівність
оманливих ілюзій, яêі й зóмовлюють звичайні історичні поãляди,
спотворили чи очорнили найважливіші фаêти історичної філософії.

Ви запитаєте мене, можливо, чи завжди я бóв далеêий від цих споêóс
мистецтва? Ні, добродійêо, зовсім навпаêи. Спочатêó навіть, до тоãо, êоли
я пізнав їх, яêийсь невідомий інстинêт змóшóвав мене передчóвати їх, яê
солодêó чарівність, яêа мала наповнити моє життя. Коли ж одна з велиêих
подій нашоãо століття привела мене до столиці, ó яêій завоювання протяãом
êоротêоãо проміжêó часó зібрало таê баãато див, – зі мною трапилося те
саме, що й з іншими. Я навіть ще з більшою побожністю êидав мій фіміам
на вівтар êóмирів. Коли я зновó побачив їх вдрóãе ó променях їхньоãо
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рідноãо сонця, я зновó насолоджóвався ними. Але треба визнати –
на дні цієї насолоди завжди залишалося щось ãірêе, подібне до
доêорів сóмління. Томó, êоли поняття про істинó озорило мене, я не
опирався жодномó з висновêів, яêі з ньоãо випливали, а прийняв їх
одразó ж без вивертó.

Повернімось, однаê, добродійêо, до тих видатних історичних
особистостей, яêим, яê я вам ãоворив, історія не відводить належноãо
місця ó споãадах людства. У вас, напевно, сêлалося неповне враження
про цей предмет. Почнімо з Мойсея, найбільшої і найвеличнішої постаті
зі всіх історичних фіãóр.

Хвала Боãові, що минóв вже той час, êоли навіть в очах тих, хто
претендóвав на ãлибоêодóмність, цей велиêий заêонодавець єврейсьêоãо
народó бóв тільêи істотою з яêоãось фантастичноãо світó, подібним до всіх
тих ãероїв, напівбоãів і пророêів, про яêих читаємо на перших сторінêах історії
бóдь-яêоãо давньоãо народó. Він бóв поетичним образом, в яêомó історична
дóмêа мала відêривати тільêи те, що бóло в ньомó повчальноãо, від символó
і вираження епохи, до яêої йоãо зараховóє людсьêа традиція. Зараз немає
ніêоãо, хто б мав сóмніви в історичній реальності Мойсея. Однаê та священна
атмосфера навêоло йоãо імені зовсім йомó не на êористь, бо заважає зайняти
йомó ãідне місце. Ще не до êінця зрозóміли і оцінили той вплив, яêий мала ця
велиêа постать на людсьêий рід. Йоãо образ ще занадто затóманений
таємничим світлом. Через те, що йоãо недостатньо вивчали, Мойсей не має
тієї повчальності, яêó звично ми бачимо при споãляданні велиêих історичних
особистостей. Ні ãромадсьêий діяч, ні приватна особа не знаходять в історії
йоãо життя всієї повчальності, прихованої в ній. Це – наслідоê тих звичоê, яêі
передала розóмові реліãія, і яêі надають біблійним фіãóрам надприродноãо
виãлядó. А це змóшóє їх здаватися не таêими, яêими вони є насправді24 . Ми
óявляємо особистість Мойсея яê незвичайне поєднання величі і простоти,
сили і добродóшності, особливої сóворості і смиренності, яêе дає нам
величезнó поживó для роздóмів. На мою дóмêó, в історії немає іншої людини,
в хараêтері яêої  поєдналися б таêі протилежні риси і здібності. Коли ж я
розмірêовóю про цю незвичайнó людинó і її вплив на людей, не знаю, чомó
більше дивóватися – історичній події, винóватцем яêої вона бóла, чи дóховній
події, яêою є її особистість.

З одноãо боêó – це величаве óявлення про вибраний народ, про
народ з висоêою місією зберіãати на землі ідею про єдиноãо Боãа. Це
– видовище незвичайних засобів, яêі Мойсей виêористовóвав, щоб
дати своємó народові особливий óстрій, в яêомó ця ідея зберіãалася
не тільêи ó всій своїй силі, але й з таêою життєвістю, щоб з’явитися з
часом моãóтньою і нездоланною, подібно до сили природи, перед яêою
мають зниêнóти всі людсьêі сили, яêій êоли-небóдь підêориться весь
розóмний світ. З іншоãо боêó – це людина простодóшна аж до слабêості,
яêа вміє виявляти свій ãнів тільêи в безсиллі, вміє наêазóвати тільêи



Ôiëîñîôi÷íi ëèñòè80

через посилені обіцянêи, приймає наêази від першоãо-ліпшоãо. Він –
дивний ãеній, найсильніший і найвідданіший серед людей. Він творить
майбóтнє, але, одночасно з тим, смиренно підêоряється всьомó, що
постає йомó ó виãляді істини; він ãоворить до людей осяяний світлом
метеора; йоãо ãолос звóчить через століття; він вражає, яê доля, але
водночас він підêоряється першомó-ліпшомó порóхові чóттєвоãо серця,
першомó-ліпшомó переêонливомó доêазові, яêий йомó наводять. Чи не є
це єдиним приêладом надзвичайної величі?

Цю велич намаãалися применшити, êоли стверджóвали, що спочатêó
він нібито дóмав тільêи про визволення своãо народó з-під важêоãо ярма,
хоча й віддавали належне ãероїзмó, яêий він поêазав. У ньомó намаãалися
бачити тільêи велиêоãо заêонодавця, а в сóчасномó світі йоãо заêони
вважають на диво ліберальними. Говорили таêож про те, що йоãо Боã бóв
тільêи національним Боãом, а свою теософію він запозичив ó єãиптян.
Звичайно, він бóв патріотом, але хіба може велиêа дóша, яêим би не бóло
її призначення на землі, бóти позбавлена патріотизмó? До тоãо ж, існóє
заãальний заêон, за яêим впливати на людей можна тільêи через домашнє
середовище, до яêоãо належиш, через тó соціальнó сім’ю, в яêій народився.
Для тоãо, щоб ãоворити до людей зрозóміло, треба звертатися до своєї
нації, бо інаêше тебе не почóють, і ти нічоãо не зробиш. Чим
безпосередніший і êонêретніший моральний вплив людини на її близьêих,
тим він надійніший і сильніший, чим індивідóальніше слово, тим воно
моãóтніше. Вище начало, яêе рóхало цією велиêою людиною, не можна
пізнати êраще, ніж ó безóмовній дієвості і правдивості тих засобів, яêі він
виêористовóвав для здійснення своєї справи.

Можливо, він знайшов ó своãо племені або в інших народів ідею про
національноãо Боãа. Він виêористав це та баãато інших фаêтів, яêі
почерпнóв з минóлоãо, щоб ввести в людсьêий розóм свій возвишений
монотеїзм. Однаê це не означає, що Єãова не бóв для ньоãо та для християн
всесвітнім Боãом. Чим більше він намаãався замêнóти й ізолювати цю
велиêó доãмó в своємó племені, чим більше застосовóвав для цьоãо
незвичайних засобів, тим чітêіше ó всій цій праці висоêоãо розóмó бóло
видно ãлибоêий óніверсальний задóм – збереãти для óсьоãо світó, óсіх
майбóтніх поêолінь поняття про єдиноãо Боãа. Чи можна бóло серед тоãо
баãатобожжя, що панóвало тоді на землі, знайти êращий спосіб, щоб
збóдóвати недоторêаний вівтар для правдивоãо Боãа, інаêше, ніж
прищепити народові-хранителеві цієї святині расовó відразó до бóдь-
яêоãо племені ідолопоêлонниêів і пов’язати соціальне бóття цьоãо
народó, йоãо долю, йоãо споãади і надії тільêи з цим одним
принципом? Яêщо ви прочитаєте це з поãлядó Второзаêоння, то
здивóєтеся, яêе світло воно проливає не тільêи на óсю системó
Мойсея, але й на óсю філософію одêровення. У êожномó слові цієї
незвичайної оповіді – надлюдсьêа ідея, що володіла розóмом автора.
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Саме нею можна пояснити ті жахливі винищення, яêі передбачав
Мойсей, яêі філософія (не тільêи нетямóща, а й безбожна) вважала
таêими оãидними. Ця філософія не зрозóміла тоãо, що людина, яêа
бóла дивним знаряддям в рóці Провидіння, довіреною особою всіх
йоãо таємниць, не моãла діяти по-іншомó, ніж діє саме Провидіння
або природа; що для ньоãо епохи і поêоління не мали жодноãо
значення; а йоãо місія поляãала не в томó, щоб поêазати світові зразоê
правосóддя чи моральної досêоналості, а в томó, щоб принести до
людсьêоãо розóмó безмежнó ідею, яêа не моãла зародитися в ньомó
сама. Чи не вважаємо ми, що Мойсей дóмав тільêи про розселення
нерозóмноãо і непоêірноãо народó, яêий він вів за собою, êоли,
тамóючи ãолос своãо люблячоãо серця, наêазóвав винищóвати цілі
племена і вражав людей мечем божоãо правосóддя? Це й справді
чóдова психолоãія! Що вона робить, щоб не виявити справжню
причинó явища? Вона не óтрóднює себе, поєднóє в одній дóші
найсóперечливіші риси, поєднання яêих в одній особі ніêоли не
доводилося бачити!

Що нам до тоãо, зрештою, чи почерпнóв Мойсей деяêі вêазівêи з
єãипетсьêої мóдрості? Чи важливим є для нас те, що спочатêó він справді
дóмав тільêи про визволення своãо народó від ярма рабства? Чи від тоãо
стає менш достовірним фаêт про те, що, втіливши серед цьоãо народó
ідею, чи то запозиченó, чи почерпнóтó з ãлибин власноãо дóхó, оточив її
всіма óмовами непорóшності і вічності, яêі тільêи можна бóло знайти в
людсьêій природі, він тим самим дав людям правдивоãо Боãа? Саме томó
óсім своїм розóмовим розвитêом людсьêий рід зобов’язаний саме йомó?

Давид – одна з тих історичних постатей, риси яêих передані нам
найліпше. Чи може бóти щось ясêравішим, драматичнішим, правдивішим
за йоãо історію, хараêтернішим за йоãо обличчя? Повість йоãо життя,
піднесені йоãо пісні, в яêих сóчасне таê дивно переплітається з майбóтнім,
таê добре змальовóють порóхи йоãо дóші, що в йоãо особі для нас не
залишається майже нічоãо прихованоãо. Враження, подібні до тих, що ми
отримóємо від споãлядання ãероїв Греції і Римó, він справляє тільêи на
осіб дóже реліãійних. Це все томó, що всі велиêі люди Біблії належать до
особливоãо світó; світло навêоло їхньоãо чола віддаляє їх óсіх тóди, êóди
розóм прямóє неохоче, до сфери настирливих сил, яêі вимаãають
поêірності, де завжди стоїш перед невблаãанним заêоном, і нічоãо більше
не залишається, яê впасти перед ним на êоліна. А яê êраще можна
зрозóміти розвитоê епох, яêщо не вивчати йоãо там, де начало, що
йоãо зóмовлює, виявляється найêраще?

Протиставляючи цим двом велетням Писання Соêрата і Марêа
Аврелія, таêим êонтрастом несхожих приêладів величі, я хотів змóсити
вас ліпше оцінити ті два світи, звідêи вони походять. Прочитайте в
Ксенофонта анеêдоти про Соêрата, звільнившись при цьомó, яêщо
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зможете, від óпереджень, пов’язаних з йоãо пам’яттю. Подóмайте
про те, яê баãато до йоãо слави додала смерть, зãадайте про йоãо
знаменитоãо демона, про йоãо поблажливе ставлення до розпóсти,
яêе він іноді доводив до дивної межі25 . Зãадайте про ті звинóвачення,
яêі зводили на ньоãо сóчасниêи, зãадайте тó фразó, яêó він сêазав
перед самою смертю і яêа передала для нащадêів хитêість йоãо
дóмêи, зãадайте, нарешті, óсі незãідні з ним, сóперечливі і безãлóзді
вчення, яêі вийшли з йоãо шêоли. Щодо Марêа Аврелія теж варто
відêинóти бóдь-яêі забобони; а вам раджó добре обдóмати йоãо
êнижêó, зãадати ліонсьêó різню, тó жахливó людинó, яêій він передав
світ, той час, êоли він жив, той висоêий світ, до яêоãо він належав, всі
засоби величі, яêими він êористóвався завдяêи своємó становищó ó
світі. А потім порівняйте, бóдь ласêа, плоди соêратівсьêої філософії з
впливом реліãії Мойсея, особó римсьêоãо імператора з особою тоãо,
хто з пастóха став царем, поетом, мóдрецем, втілив ó собі велиêий і
таємничий ідеал пророêа-заêонодавця, хто став центром тоãо світó
див, в яêомó мали вершитися долі людства; хто остаточно визначив
ãлибоêий і винятêово реліãійний напрям своãо народó, яêий мав
поãлинóти все йоãо існóвання. Таêим чином, він створив на землі
таêий стан речей, завдяêи яêомó і стало можливим виниêнення на
ній царства істини.

Ви, без сóмнівó, тоді поãодитеся, що, êоли поетична дóмêа зображóє
таêих людей, яê Мойсей і Давид, надлюдсьêими істотами, оточóє їх
особливим світлом, то, з іншоãо боêó, здоровий ãлóзд, зважаючи на йоãо
холодність, не може не бачити в них чоãось більшоãо, ніж просто велиêих
та незвичайних людей. Тоді ви зрозóмієте, що в дóховномó житті світó ці
люди бóли безпосереднім виявом êерівноãо вищоãо заêонó, а їхня поява
відповідає тим велиêим епохам фізичноãо порядêó, яêі час від часó
перетворюють і оновлюють природó26 .

Тепер про Епіêóра. Ви розóмієте, що я не надаю особливоãо значення
репóтації цьоãо імені. Але осêільêи справа стосóється йоãо матеріалізмó,
то він нічим не відрізнявся від ідей інших давніх філософів, хіба що мав
пряміші і послідовніші мірêóвання, ніж більшість із них. Яê і вони, Епіêóр не
заплóтóється в безêінечних сóперечностях. Язичницьêий деїзм він вважає
тим, чим він бóв насправді, – нісенітницею, а спірітóалізм – обманом.
Йоãо фізиêа, яêó він повністю запозичив ó Демоêріта, і про яêó êолись
Беêон ãоворив яê про єдинó розóмнó фізиêó давнини, не перебóває нижче
від поãлядів на природó інших природознавців тоãо часó. Яêщо йоãо теорію
атомів очистити від метафізиêи, то в наш час, êоли молеêóлярна філософія
стала таêою позитивною, вона вже не бóде здаватися таêою смішною,
яê її вважали. Але в основномó йоãо ім’я пов’язане з моральною
доêтриною, яêа й бóла причиною йоãо поãаної слави. Про йоãо мораль
ми робимо висновêи тільêи через надмірності йоãо сеêти, через більш-
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менш довільні її траêтóвання, що бóли зроблені вже після ньоãо, через
йоãо власні твори, що до нас не дійшли. Звичайно, Ціцерон міã
здриãатися, тільêи почóвши ім’я хтивості. Але подивіться, бóдь ласêа,
на це паплюжене вчення на основі всьоãо, що ми знаємо про йоãо
автора, відêиньте ті наслідêи, до яêих воно призвело в язичницьêомó
світі, осêільêи їх можна пояснити більше заãальним сêладом розóмó
тієї епохи, ніж самою доêтриною Епіêóра, і порівняйте з іншими
моральними системами давнини. Тоді ви побачите, що вона не бóла
таêою зарозóмілою, сóворою, нездійсненною, яê мораль стоїêів;
таêою невизначеною, розпливчастою і безсильною, яê мораль
платоніêів; вона відрізнялася сердечністю, блаãоãовінням, тóманністю і
мала в собі трохи християнсьêої моралі.

Не можна визнати тоãо, що ця філософія мала в собі ще один сóттєво
важливий елемент, яêоãо бóла майже позбавлена праêтична дóмêа
давнини, – елемент єднання, солідарності, блаãоãовіння між людьми.
Особливо вона відрізнялася здоровим ãлóздом і відсóтністю ãордості,  а
цьоãо не можна сêазати про більшість філософсьêих óчень тоãо часó. Вона
бачила вище блаãо в дóшевномó світі і поêірній радості, яêі є на землі
подобою небесноãо блаженства боãів. Епіêóр сам подав приêлад таêоãо
безтóрботноãо існóвання, бо прожив життя невідомим, віддаючи час
найніжнішим вподобанням і наóêовим заняттям. Яêби йоãо моральне
вчення моãло вêоренитися в ãоловах народів, а розпóсне начало, що
володіло тоді світом, не спотворило йоãо, воно передало б серцям
смиренність і ãóманність, яêі не може передати ні хвальêóвата мораль
Портиêа, ні мрійливий світоãляд аêадеміêів. Зверніть óваãó і на те, що
Епіêóр – єдиний з мóдреців давнини, яêий мав бездоãанний хараêтер,
пам’ять про яêоãо óчні поєднóвали з любов’ю і пошаною, що бóла близьêою
до поêлоніння27 . Тепер ви розóмієте, чомó нам потрібно дещо виправити
наше óявлення про цю людинó.

До Аристотеля не повертатимемось. Щоправда, з ним пов’язаний
один із найважливіших розділів нової історії, але це занадто заãальний
предмет, щоб потраêтóвати йоãо побіжно. Заóважте тільêи, що деяêою
мірою Аристотеля породив новий розóм. Природно, за своєї юності новий
розóм, яêий мóчився через велиêó потребó в знаннях, óсіма силами
прив’язався до цьоãо механіêа людсьêоãо розóмó, яêий за допомоãою
рóчоê, важелів та блоêів рóхав пізнанням з надзвичайною силою. Томó
зрозóміло, що він сподобався арабам, яêі першими йоãо віднайшли. У
цьоãо народó, яêий виниê раптово, не бóло нічоãо своãо, на що можна
бóло б опертися, томó й ãотова мóдрість підійшла йомó яêнайêраще. Однаê
все це вже минóло – і араби, і схоласти, і їхній спільний вчитель виêонали
свої різні призначення. Розóм від цьоãо став ще більше
самовпевненим і ґрóнтовним, йоãо розвитоê – впевненішим, він
засвоїв прийоми, що полеãшóвали йоãо рóх і присêорювали роботó.
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Все вийшло на êраще, завдяêи прихованим силам і осяянню
оновленоãо розóмó, зло перетворилося на добро. Зараз нам потрібно
повернóти назад і зновó стати на той шлях, яêим свідомість йшла ще
тоді, êоли не мала інших знарядь, оêрім золотих і блаêитних êрил
своєї небесної природи.

Звернімось до Маãомета. Подóмаймо про ті наслідêи, яêі мала йоãо
реліãія для людства. По-перше, разом з іншими моãóтніми причинами,
вона сприяла виêоріненню баãатобожжя. По-дрóãе, поширила на
величезній частині земної êóлі, навіть в недостóпних для заãальноãо
розóмовоãо рóхó місцевостях, поняття про єдиноãо Боãа і всесвітню реліãію,
і підãотóвала, таêим чином, величезнó êільêість людей до êінцевої долі
людсьêоãо родó. Не можна не визнати, що, попри данинó, яêó заплатила
ця велиêа людина своємó часові і місцю, в яêомó народилася, він більше
заслóãовóє на поваãó, ніж весь цей натовп непотрібних мóдреців, яêі не
зóміли жодне зі своїх мірêóвань втілити ó плоть і êров. Вони не моãли
донести до людсьêоãо серця переêонання, яêе б допомоãло поєднати
оêремі елементи йоãо природи. В ісламі знаходимо один з найêращих
виявів заãальноãо заêонó, яêщо ж ми дóмаємо інаêше, то заперечóємо
заãальний вплив християнства, яêий з ньоãо походить. Найсóттєвішою
властивістю нашої реліãії є те, що вона може приймати найрізноманітніші
форми реліãійної дóмêи, може êомбінóвати з помилêовою дóмêою, щоб
досяãти своãо повноãо резóльтатó. У велиêомó процесі розвитêó відвертої
реліãії, вчення Маãомета слід розãлядати, яê одне з йоãо розãалóжень.
Навіть найвинятêовіший доãматизм має визнати цей важливий фаêт. Він,
звичайно, зробив би це, яêби хоч раз óсвідомлював, що змóшóє нас бачити
маãометан природними вороãами нашої реліãії, осêільêи це – справжнє
джерело забобонів28 . Ви знаєте про те, що в Корані немає майже жодноãо
розділó, в яêомó б зãадóвалося Ісóса Христа. Не бачити дій християнства
повсюди, де навіть бодай проãолошóється ім’я Спасителя, не помічати,
що він впливає на всі розóми, яêі стиêаються з йоãо заповідями, – означає
не мати жодноãо óявлення про велиêó справó споêóти, нічоãо не розóміти
в таємниці царства Христа. Бо інаêше довелося б з тієї êільêості людей,
яêі êористóються милостинею споêóти, баãатьох людей, що називаються
християнами, не брати до óваãи. А чи не означало б це – звести царство
Христа до дрібниць, а всесвітнє християнство – до мізерної êóпêи людей?

Ставши резóльтатом реліãійноãо бродіння, яêе виêлиêала на Сході
поява нової реліãії, маãометанство займає перше місце серед явищ, яêі,
на перший поãляд, не походять од християнства, але насправді – все
навпаêи. Попри неãативний вплив, яêий воно мало на óтворення
християнсьêоãо сóспільства, змóсивши різні приватні інтереси народів
злитися в єдиномó інтересі їхньої заãальної безпеêи, попри той велиêий
матеріал, яêий дала арабсьêа цивілізація нашій (дві обставини, в яêих
слід вбачати обхідні шляхи, яêі вибрало Провидіння, щоб виêонати
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завдання з відродження людсьêоãо родó), ó власномó впливі ісламó
на дóх підêорених народів, треба визнати прямий вплив тоãо вчення,
з яêоãо воно вийшло, яêе тільêи пристосóвалося до деяêих потреб
місця і часó, щоб мати можливість поширювати насіння істини на
яêнайбільший простір. Звичайно, щасливими є ті, хто слóжить
Господеві свідомо і переêонливо! Але не забóваймо про те, що ó
світі існóє безліч сил, яêі підêоряються ãолосó Христа, але не
óсвідомлюють, що ними рóхає вища сила.

Залишився ще тільêи Гомер. Зараз не виêлиêає жодних сóмнівів той
вплив, яêий мав Гомер на людсьêий розóм. Ми чóдово знаємо, що таêе
ãомерівсьêа поезія, знаємо, яê вона сприяла становленню ãрецьêоãо
хараêтерó, що, ó свою черãó, визначив хараêтер всьоãо давньоãо світó.
Знаємо, що ця поезія прийшла на змінó іншій, піднесенішій і чистішій, від
яêої до нас дійшли тільêи óривêи. Знаємо таêож, що вона започатêóвала
новий порядоê ідей замість попередньоãо, яêий виріс на ãрецьêомó ґрóнті.
Ці першоідеї відêинóло нове мислення, але вони знайшли собі місце ó
містеріях Самофраêія, в тіні інших святинь забóтих істин, і продовжóвали
існóвати тільêи для вóзьêоãо êола вибраних або посвячених29 . Та чоãо, яê
на мене, ми не знаємо, це тоãо спільноãо зв’язêó, що існóє між Гомером
і нашим часом, тоãо, що вціліло від ньоãо ó світовій свідомості. А в цьомó,
власне, і êриється вся сóть справжньої філософії історії, адже ãоловною
метою її досліджень, яê ви бачили, є пошóê постійних резóльтатів і вічних
наслідêів історичних явищ.

Отже, для нас ó сóчасномó світі Гомер залишається таêим же Тіфоном
або Аріманом, яêим він бóв ó власнорóч створеномó світі. Рóйнівний ãероїзм
пристрастей, брóдний ідеал êраси, нестримна пристрасть до землі – все
це ми запозичили в ньоãо. Заóважте, ніêоли нічоãо подібноãо не бóло в
інших цивілізованих сóспільствах світó. Тільêи одні ãреêи наважилися таê
ідеалізóвати і боãотворити розпóстó і злочин, тільêи в них і в народів, яêі
óспадêóвали їхню цивілізацію, існóвала поезія зла. Дивлячись на історію
середніх віêів, можна побачити, яê розвивалася б дóмêа християнсьêих
народів, яêби вони пішли за рóêою, що їх вела. Ця поезія не моãла прийти
до нас від наших північних предêів, бо розóм людей півночі має інший
сêлад, не схильний поєднóватися із земним. Яêби він один поєднався із
християнством, то замість тоãо, що трапилося, він заãóбився б ó тóманній
невизначеності своєї мрійливої óяви. Втім, від тієї êрові, яêа теêла в їхніх
жилах, ó нас вже нічоãо не залишилося, а ми вчимося жити не в народів,
описаних Цезарем і Тацитом, а в тих, хто жив ó світі Гомера.

Тільêи віднедавна повернення до нашоãо власноãо минóлоãо зновó
помалó приводить нас до лона рідної землі і дозволяє потрохи
відновлювати батьêівсьêий спадоê. Від народів півночі ми óспадêóвали
тільêи звичêи і традиції, а розóмові потрібні тільêи знання. Яêщо застарілі
звичêи не пов’язані зі знанням, вони зниêають, таê само заêорінені
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традиції зãладжóються. Поміж тим, всі наші ідеї, êрім реліãійних, ми
одержали від ãреêів і римлян.

Таêим чином, спочатêó ãомерівсьêа поезія спочатêó відвернóла
розвитоê людсьêої дóмêи давньоãо Заходó від споãадів про велиêі дні
творіння, потім зробила те саме з новим Заходом, бо перейшла до нас
разом з наóêою, філософією, літератóрою давніх. Вона настільêи змóсила
нас злитися з ним, що, попри все, чоãо ми досяãли, ми досі ваãаємося
між світом брехні і світом істини. Хоча в наші дні Гомера вивчають дóже
мало, йоãо не читають, але йоãо боãи і ãерої продовжóють ворожнечó з
християнсьêою дóмêою. У цій дóже земній, дóже матеріальній поезії, що
надто поблажлива до розпóсти нашої природи, насправді дивна
принадність. Вона послаблює силó розóмó, тримає йоãо в заціпенінні за
допомоãою своїх привидів і споêóс, заêолисóє і присипляє за допомоãою
моãóтніх ілюзій. Поêи ãлибоêе моральне почóття, яêе породили розóміння
всієї давнини і цілêовите підêорення розóмó християнсьêій істині, не
наповнить наші серця відразою і презирством до цих століть брехні і
безóмства, що досі володіють нами, до цих справжніх сатóрналіїв ó житті
людства, – доти свідоме розêаяння не змóсить нас соромитися тоãо
безãлóздоãо поêлоніння, яêе ми таê довãо віддавали цій оãидній величі,
цій жахливій чесноті, нечистій êрасі, – доти старі нерозóмні враження не
перестанóть бóти найжиттєвішим і найдієвішим елементом нашоãо розóмó.
На мою дóмêó, для тоãо, щоб ми повністю переродилися в дóхові
одêровення, нам ще треба пройти через велиêе випробóвання ,через
всесильнó поêóтó, яêó б сповна відчóв óвесь християнсьêий світ, яêа на
цілій землі стала ãрандіозною фізичною êатастрофою. Іншоãо шляхó, яê
нам очиститися від брóдó, що паплюжить нашó пам’ять, не бачó30 . Ось
таê філософія історії повинна розóміти ãомеризм. Ось таê вона має
дивитися на постать Гомера. Чи не зобов’язана вона наêласти на йоãо
чоло печать невиправної ãаньби?!

От ми, добродійêо, й переãлянóли нашó ãалерею постатей. Я не сêазав
всьоãо тоãо, що хотів сêазати, але вже час заêінчóвати. І знаєте, що? У
нас, росіян, немає нічоãо спільноãо ні з Гомером, ні з ãреêами, ні з
римлянами, ні з німцями, все це для нас зовсім чóже. Та що поробиш –
мимоволі доводиться ãоворити мовою Європи. Наша чóжоземна освіта
таê змóсила нас триматися Європи, що ми, хоч і не засвоїли її ідей, але не
маємо іншої мови, êрім тієї, яêою ãоворить вона; томó нам не залишається
нічоãо іншоãо, яê ãоворити цією мовою. Яêщо ті наші невелиêі розóмові
навичêи, традиції, споãади і все наше минóле не пов’язóють нас із жодним
народом на землі, яêщо ми не належимо до жодної із систем моральноãо
світó, то зовнішність нашоãо соціальноãо бóття пов’язóє нас із західним
світом. Цей зв’язоê є дóже слабêим, він не пов’язóє нас з Європою
настільêи міцно, яê про це дóмають. Він не змóшóє нас óсім єством
відчóвати велиêий рóх, яêий проходить там, але, поза тим, він ставить
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нашó долю в залежність від долі європейсьêої спільноти. Томó, чим
більше ми намаãатимемось злитися з останньою, тим вийде êраще
для нас. Досі ми жили зовсім оêремо. Те, чоãо ми навчилися в інших,
залишалося ззовні, бóло простою приêрасою, але не прониêало до
нас в дóшó. Та зараз сили панівноãо сóспільства настільêи зміцніли,
йоãо вплив на рештó людсьêоãо родó настільêи поширився, що
незабаром ми дóшею і тілом бóдемо ó світовомó потоці. Немає
сóмнівів, що недовãо нам залишилося бóти на самоті. Тож зробімо
все, щоб підãотóвати шлях для наших нащадêів. Осêільêи ми не
можемо заповісти їм тоãо, чоãо самі не мали, – вірóвань, освіченоãо
розóмó, чітêо оêресленої індивідóальності, мірêóвань, що розвинóлися
протяãом тривалоãо живоãо і дієвоãо розóмовоãо життя, ідей, яêі
знайшли не ми самі, але яêі переходитимóть від поêоління до
поêоління і матимóть деяêий традиційний елемент, томó й матимóть
більшó силó і плодотворність, ніж наші власні дóмêи. Таêим чином,
ми зробимо нащадêам велиêó послóãó і недаремно проживемо на
землі.

Прощавайте, добродійêо. Ви цілêом можете мене змóсити і далі
розмірêовóвати про цей предмет, сêільêи захочете. Втім, навіщо в дóшевній
розмові, в яêій співрозмовниêи розóміють одне одноãо, вичерпóвати êожнó
дóмêó до êінця? Яêщо тоãо, що я вам сêазав, достатньо, щоб вивчення
історії моãло дати вам щось нове і виêлиêати ãлибший інтерес, ніж воно
звично виêлиêає, я бóдó цілêом задоволений.

Неêрополь, 1829, 16 лютоãо

Коли ми віддавали ці листи до дрóêó, нам, напевно, варто бóло
попросити читача про поблажливість до слабêості і навіть неправильності
написання. Коли ми виêладали дóмêи чóжою мовою, не маючи літератóрних
навичоê, ми розóміли, чоãо нам не вистачало. Але ми вважали, що
розóмний читач не надає таêоãо велиêоãо значення формі, яê êолись. Він
ãотовий трохи попрацювати, щоб добóти вартіснó дóмêó з-під
недосêоналоãо виêладó. Таêож ми вважали, що в наш час цивілізація
більше, ніж бóдь-êоли, потребóє поширення ідей ó різних формах. Бóвають
випадêи, êоли людина, яêа має повідомити людствó про щось важливе,
не має виборó, томó їй нічоãо іншоãо не залишається, êрім ãоворити
заãальнопоширеною мовою, навіть яêщо вона володіє тільêи смішною і
спотвореною її ãовірêою. Крім тоãо, ми вважали, що літератóрна держава
занадто блаãородна, щоб наêазóвати óсім своїм підданим ó всіх
місцевостях і широтах спілêóватися офіційною мовою своãо аêадемічноãо
трибóналó. Вона зважає тільêи на те, щоб вимовлене бóло правдою, але
не звертає óваãи на те, добре чи поãано вимовлена ця правда. Ось на це
ми й розраховóвали.



Ôiëîñîôi÷íi ëèñòè88

Ëèñò âîñüìèé

Таê, добродійêо, прийшов час ãоворити просто. Не можна більше
обмежóватися сліпою вірою, сподіваннями серця, час вже звернóтися
до дóмêи. Саме почóття не здатне проêласти собі дороãи через цю êóпó
штóчних потреб, ворожих один одномó інтересів, неспоêійних тóрбот,
що заволоділи життям. У Франції та Анãлії віра стала надто сêладною,
надто особистою, надто підпорядêóвалася інтересам; ó Німеччині – вона
надто абстраêтна, надто еêсцентрична, порóхи серця втрачають ó ній
óсю притаманнó їм силó. Про рештó світó не варто й ãоворити. Нині
доводиться обмежóватися тільêи одним завданням, що враховóє óсі
можливості, вирішити яêе моãла б бóдь-яêа свідомість, яêе підійшло б
під бóдь-яêий настрій, яêе не зачіпало б жодних наявних інтересів, моãло
б захопити навіть найзатятіший розóм.

Але це не означає, що предмети почóттів назавжди вилóчили зі
світó дóмêи. Дай-то Боже, ще прийде їхній час. Тоді ми побачимо їх
таêим сильними, широêими, чистими, яêими вони ще ніêоли не бóли.
Не маю жодних сóмнівів, що час цей незабаром прийде. Але в наші
дні, за таêих обставин, почóття не можóть зворóшóвати дóші. Дóже
важливо перейнятися таêою свідомістю. Щоправда, вже зараз помітно,
яê дещо пробóджóються живі таланти, властиві юності людства. Та це
лише світаноê преêрасноãо дня, рівнини ще повністю поêриті тінню
сóтінêів, і тільêи на деяêих вершинах починають заãорятися перші
промені сонця.

Кожний, êомó не байдóжа істина, бачить її ознаêи. Чи знаєте ви,
добродійêо, що я маю на óвазі? Це óся сóêóпність історичних фаêтів, яêі
належним чином опрацювали. Зараз їх потрібно звести до єдиноãо цілоãо,
надати достóпної форми і таê їх подати, щоб вони вплинóли на дóші людей,
яêим байдóже добро, яêі найменш відêриті для правди, яêі все ще топчóться
в минóломó. Для óсьоãо світó воно вже давно минóло і більше не
повернеться, але воно живе ó лінивих серцях, яêі ніêоли не вãадóють день
сьоãоднішній, а постійно перебóвають ó вчорашньомó.

Остаточне просвітництво має виходити із заãальноãо змістó історії.
Надалі цей зміст потрібно звести до ідеї вищої психолоãії, щоб раз і назавжди
людсьêó істотó зрозóміли яê розóмнó істотó абстраêтнó, а не яê істотó
відоêремленó і особистó, обмеженó в даний момент, тобто яê êомахó-
одноденêó, яêа народжóється і вмирає в один і той самий день, яêа пов’язана
із сóêóпністю заêонів народження і смерті. Таê, потрібно зрозóміти, чомó
живе людсьêий рід, потрібно поêазати таємничó дійсність, яêа перебóває в
ãлибині дóховної природи, яêó можна побачити тільêи при особливомó світлі.
Тільêи не варто бóти надто винятêовим, мрійливим чи схематичним, ãоловне
– ãоворити зі століттям мовою століття, а не застарілою мовою доãм, яêó
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не розóміють. Немає жодних сóмнівів, óспіх прийде, саме в наш час,
êоли і розóм, і наóêа, і навіть мистецтво праãнóть до новоãо моральноãо
переворотó, яê це бóло ó велиêó епохó Спасителя світó.

Уже не один раз я ãоворив вам про вплив християнсьêої істини на
сóспільство. Але ще не все я сêазав. Важêо в це повірити, однаê зовсім новó
дóмêó про моральне значення християнства оцінили вже достатньо, хоч зовсім
не дóмають про власне розóмовий йоãо вплив, про моãóтню силó йоãо лоãіêи.
Ще нічоãо не сêазали про значення християнства ó розвитêó сóчасної дóмêи,
її освіти. Ми ще не óсвідомили, що вся наша арãóментація – християнсьêа,
ми й надалі мислимо êатеãоріями і силоãізмами Аристотеля. Усі ці безêінечні
наріêання філософів і відстóпниêів на ті часи, êоли нібито тільêи забобони,
невіãластво і фанатизм бóли всесильними, змóсили нас зовсім забóти про
блаãодатний вплив віри. Коли минóла ãарячêа невіри, найбільш праведні і
смиренні виявилися чóжими, з велиêими трóднощами повертали в дóмêах
все на свої місця. Щоправда, ці óми належним чином не ціêавляться вивченням
власне людсьêої дійсності. Вони ставляться до неї зі зневаãою. Вони звиêли
споãлядати надлюдсьêі дії, томó й не помічають природних сил, яêі діють ó
світі, зовсім не звертають óваãи на матеріальні óмови розóмової діяльності.
Однаê вже час сóчасномó розóмові визнати, що óсією своєю силою він
зобов’язаний християнствó. Час вже зрозóміти, що величнó бóдівлю сóчасної
наóêи збóдóвали тільêи через співпрацю незвичайних засобів, подарованих
Одêровенням, і тієї живої ясності, яêó воно принесло ó всі предмети людсьêоãо
мислення. Горда наóêа має нарешті сама визнати, що вона піднялася таê
висоêо тільêи завдяêи строãій дисципліні, інстинêтó і пристрасномó пошóêові
істини, яêó вона знайшла ó вченні Христа.

На щастя, ми вже не живемо в часи, êоли партійнó наполеãливість
вважали переêонанням, а випади сеêт – блаãочестивим поривом. Але
ви поãодитесь зі мною, що не істина повинна робити постóпêи. Справа
тóт зовсім не ó вимоãах етиêетó: для заêонноãо авторитетó постóпêа
означала б відмовó від бóдь-яêої влади, бóдь-яêої аêтивної ролі, бóла б
самознищенням. Питання не про підтримêó престижó, не про зовнішнє
враження. Бóдь-яêий престиж назавжди втратив значення, а ілюзії
відійшли в минóле. Питання про найбільш реальнó річ, більш реальнó,
ніж можна висловити словами. Заêон життя таêий – минóле визначає
майбóтнє. Відмовитися від своãо минóлоãо означає позбавити себе
майбóтньоãо. Але ті триста роêів велиêої християнсьêої омани зовсім не
є тим споãадом, яêий при бажанні можна бóло б забóти. Ті, що відійшли,
можóть бóдóвати своє майбóтнє. Правдива община з самоãо початêó
випромінювала тільêи надію і вірó в обіцяне їй призначення, а вони досі
існóвали без бóдь-яêої надії на майбóтнє.

Перш за все необхідно з’ясóвати однó важливó обставинó. Немає
сóмнівів, що серед предметів, яêі допомаãають зберіãати істинó на землі,
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найсóттєвішою є священна êниãа Новоãо Заповітó. До êниãи, яêа
містить правдивий аêт встановлення новоãо ладó на землі, ставляться
з особливою поваãою. Слово писане не зниêає таê, яê слово сêазане.
Воно наêладає свій відбитоê на розóм. Воно підêоряє своєю
непохитністю і тривалим визнанням святості.

Разом з тим, êодифіêóючи дóх, слово позбавляє йоãо рóхó, ãнітить
йоãо, обмежóє тісними рамêами писання, сêовóє йоãо. Ніщо таê не
стримóє реліãійнó дóмêó в її висоêомó пориві, в її безмежномó польоті
вперед, яê êниãа; ніщо таê не óтрóднює стійêоãо óтвердження в
людсьêій дóші реліãійної дóмêи. У реліãійномó житті все основане на
бóêві, справжній ãолос втіленоãо розóмó – німий. З амвонів істини чóти
тільêи слова, яêі не мають сили і авторитетó. Проповідь перетворилася
на випадêове явище ó бóдівництві добра. Поміж тим, треба визнати,
що та проповідь, яêó передали нам в Писанні, бóла звернена тільêи
до присóтніх слóхачів. ¯ї не можóть однаêово зрозóміти люди óсіх часів
і óсіх народів. За необхідності, вона має прийняти місцеве і сóчасне
забарвлення, а це таê обмежóє її, що вирватися з цьоãо вона може
тільêи з допомоãою пояснення, більш-менш вільноãо і зовсім людсьêоãо.
Та чи може древнє слово завжди звертатися до світó з таêою ж силою,
яê тоді, êоли воно бóло правдивою мовою своãо часó, дієвою силою
даноãо моментó! Чи не має світ почóти новий ãолос, пов’язаний із
плином історії, таêий, щоб йоãо заêлиêи ніêоли не бóли чóжими, щоб
їх з однаêовою силою бóло чóти на всіх êінцях землі, щоб йоãо відãомін
і в наш час підхоплювали і розносили з êраю до êраю по ціломó всесвіті?

Слово – звернене до óсіх часів дієслово – це не тільêи одна промова
Спасителя, це весь Йоãо небесний образ, óвінчаний Йоãо славою, поêритий
Йоãо êров’ю, з розп’яттям на хресті. Воно таêе, яêим раз і назавжди вêлав
ó людсьêó пам’ять Боã. Чи дóмав Син Божий, êоли ãоворив людям, що
пошле їм дóха і Сам бóде серед них вічно, про тó êниãó, яêó сêлали вже
після Йоãо смерті, в яêій, добре чи поãано, розêажóть про Йоãо життя і
Йоãо слова, про деяêі записи Йоãо óчнів? Чи міã Він здоãадóватися, що ця
êниãа óвічнить на землі Йоãо вчення? Звичайно, Він не дóмав про це. Він
хотів сêазати про те, що після Ньоãо з’являться люди, яêі настільêи
проймóться споãляданням і вивченням Йоãо досêоналості, настільêи
переймóться Йоãо вченням і приêладом Йоãо життя, що станóть із Ним
одним цілим. Ці люди йтимóть один за одним з поêоління в поêоління,
передаватимóть із рóê в рóêи всі Йоãо дóмêи, всю Йоãо сóтність. Ось про
це Він хотів сêазати, і саме цьоãо ми не розóміємо. Дóмаємо, що знайдемо
óсю Йоãо спадщинó на цих сторінêах, яêі стільêи разів спотворювали різні
тлóмачі, яêі стільêи разів змінені на доãодó іншим.

Яê відомо, християнство зміцнилося без допомоãи бóдь-яêої êниãи.
Воно підêорило світ вже з дрóãоãо століття. Відтоді людство підêорилося
йомó без вороття.
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Хтось дóмає, що достатньо поширити цю êниãó по óсій землі, і земля
навернеться до істини: це тільêи жалюãідна мрія, яêó таê плеêають відстóпниêи.

Божественний розóм живе ó людях: таêих, яê ми, яê Він сам, а не
ó êнизі, сêладеній церêвою. Ось чомó варто поважати стійêó симпатію
вірних до доãми про реальнó присóтність Тіла Божоãо в Євхаристії,
їхнє безмежне, ãідне поваãи, поêлоніння Тілó Спасителя. Саме таê
найêраще можна зрозóміти джерело християнсьêої істини. Саме таê
найêраще виявляється необхідність намаãатися всіма достóпними
засобами зробити реальною присóтність серед нас Боãолюдини,
постійно виêлиêати Йоãо тілесний образ, щоб постійно бачити Йоãо
ó всій величі, яê приêлад і вічне повчання для новоãо людства. На
мою дóмêó, над цим варто розмірêовóвати. І досі ó деяêих ãоловах,
попри все, зберіãається непорóшною доãма про Євхаристію, яêа стала
предметом ãлóмó і презирства, яêа відêрита з óсіх сторін для злих
випадів людсьêих доêазів. Чомó? Чи не томó, щоб ó свій час відêрити
світові нове світло, яêе досі приховане ó таємницях долі? Не маю
сóмнівів щодо цьоãо.

Хоча й потрібно визнати, що печать, яêó наêлала людсьêа дóмêа, є
необхідною сêладовою частиною моральноãо світó, справжня основа
злиття свідомості і світовоãо розвитêó розóмної істоти – в іншомó. Вона –
в живомó слові, що видозмінюється за часом, в êраїнах і людях; це слово
завжди там, де воно повинно бóти, йоãо не потрібно пояснювати і
тлóмачити, йоãо достовірність не потрібно захищати на основі êанонів.
Вона – ó слові, яêе є єдиною зброєю нашої дóмêи. Здоãади протестантів
про те, що вся мóдрість – ó êолонêах однієї êниãи, – не те, що неправомірні,
вони не мають нічоãо спільноãо з філософією. З іншоãо боêó, існóє вища
філософія ó таêих стійêих вірóваннях, яêі змóшóють людей заêонó визнавати
інше джерело істини – чистіше, інший авторитет, менш земний.

Потрібно вміти оцінити цей християнсьêий розóм, що таê впевнений
ó собі, таêий точний ó цих людей. Це – інстинêт правди, наслідоê
моральноãо начала, яêе перенесене зі сфери вчинêів ó сферó свідомості,
це – несвідома лоãіêа мислення, яêе повністю залежне від дисципліни.
Дивне розóміння життя, дане творцем християнства, дóх самозречення,
відвернення од розподілó, палêий потяã до єдності: ось що зберіãає
християн чистими за бóдь-яêих обставин. Саме таê зберіãається розêрита
зверхó ідея, а через неї чиниться велиêе злиття дóш і різних моральних
сил світó в однó дóшó, в єдинó силó. Призначення християнства – ó цьомó
злитті. Єдина істина – Царство Боже, небо на землі31 , всі єванãельсьêі
обіцянêи – ніщо інше, яê прозріння і з’єднання всіх дóмоê людства в єдинó
дóмêó. Ця єдина дóмêа самоãо Боãа – здійснений моральний заêон. Вся
праця свідомих поêолінь поêлиêана досяãти цієї êінцевої дії, яêа є межею
і метою всьоãо, останньою стадією людсьêої природи, вирішенням світової
драми, велиêий апоêаліптичний синтез32 .

1 Єваãнеліє від Марêа, XVI, 15.
2 “Неêрополь” – йдеться про Мосêвó, яê “місто мертвих”.
3 Бóття ІІІ, 22.
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О мої брати! Я сêазав баãато ãірêих істин, але без найменшої
ãірêоти.

Кольрідж

У дрóãій редаêції для епіãрафа виêористано єванãельсьêі слова:
“Adveniat regnum tuum” (“Нехай прийде царство Твоє”).

Милосердя, êаже апостол Павло, все терпить, óсьомó вірить,
все виносить*; отже, все терпітимемо, все виноситимемо, всьомó
віритимемо, – бóдемо милосердними. Та насамперед, êатастрофа,
яêа щойно таê незвичайно виêривила наше дóховне бóття і пóстила
за вітром працю цілоãо життя, насправді є лишень резóльтатом тоãо
зловіщоãо êриêó, що пролóнав ó відомій частині сóспільства після
появи нашої статті, єдиної, яêщо хочете, але таêої, що звичайно
зовсім не заслóãовóє тих êриêів, яêими її зóстріли.

*Апостол Павло, Перше послання Корінтян (1Кор., ХІІІ, 17)

По сóті, óряд тільêи виêонав свій обов’язоê; можна навіть сêазати, що в
засобах строãості, застосовóваних до нас зараз, немає нічоãо жахливоãо,
осêільêи вони, без сóмнівó, далеêо не перевершили очіêóвань значноãо êола
людей. Насправді, що ще може чинити óряд, натхнений найліпшими
намірами, яê не бóти послідовним ó томó, що він щиро вважає серйозним
бажанням êраїни? Зовсім інша справа – ãалас сóспільства. Є різні способи
любити свою вітчизнó, наприêлад, самоїд, що любить свої рідні сніãи, що
зробили йоãо близьêорóêим, задимленó юртó, ó яêій він, сêорчившись,
проводить половинó своãо життя, і проãірêлий оленячий жир, що отрóює
навêоло ньоãо повітря смородом, без сóмнівó, любить свою êраїнó звичайно
інаêше, аніж анãлійсьêий ãромадянин, що пишається óстановами і висоêою
цивілізацією своãо славноãо острова; і без сóмнівó, бóло б поãано для нас,
яêби нам все ще доводилось любити місця, де ми народились, на êшталт
самоїдів.
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Любов до батьêівщини – це чóдово, але є щось преêрасніше за
це – це любов до істини. Любов до вітчизни народжóє ãероїв, любов
до істини створює мóдреців, блаãодійниêів людства. Любов до
батьêівщини розділяє народи, поãлиблює національнó ненависть і
часто одяãає землю ó траóр; любов до істини поширює світло знань,
створює дóховні насолоди, наближóє людей до Боãа. Не через вітчизнó,
а через істинó проляãає дороãа на небо. Правда, ми, росіяни, завжди
мало ціêавились тим, що – істина і що – брехня, томó не можна й
сердитись на сóспільство, яêщо дещо ãостра філіппіêа проти йоãо вад
зачепила йоãо за живе. І томó, смію стверджóвати, я не маю й тіні
злоби проти цієї милої ãромади, яêа таê довãо і таê підстóпно мене
пестила: я споêійно, без бóдь-яêоãо роздратóвання, стараюсь
змиритись із моїм дивним становищем. Чи не природно, сêажіть, щоб
я, насêільêи це можливо, намаãався зрозóміти, в яêій ролі щодо схожих
до мене, до своїх співãромадян і своãо Боãа перебóває людина, що
захворіла божевіллям за вердиêтом вищої юрисдиêції êраїни?

Я ніêоли не домаãався народних рóêостисêань, не шóêав підтримêи в
натовпó; я завжди дóмав, що рід людсьêий повинен іти за своїми
природними вождями, божими помазаниêами, що він може рóхатися
вперед  шляхом своãо істинноãо проãресó тільêи під êерівництвом тих,
хто в той чи інший спосіб отримав від самоãо неба призначення і силó
вести йоãо; що заãальна дóмêа зовсім не тотожна з безóмовним розóмом,
яê дóмав один велиêий письменниê нашоãо часó; що інстинêти мас
несêінченно більш пристрасні, більш вóзьêі та еãоїстичні, ніж інстинêти
оêремої людини, що таê званий здоровий ãлóзд народó зовсім не є
здоровим ãлóздом; що не в людсьêомó натовпі народжóється істина; що її
не можна виразити числом; зрештою, що ó всій своїй моãóті та блисêó
людсьêа свідомість завжди виявлялась тільêи в одиноêомó розóмі, яêий є
центром і сонцем йоãо сфери. Яê же сталось таê, що одноãо преêрасноãо
дня я опинився перед розãніваною пóбліêою, – пóбліêою, хвальби яêої я
ніêоли не праãнóв, чиї ласêи мене ніêоли не тішили, чиї витребеньêи мене
не зачіпали? Яê сталось, що дóмêа, звернена не до сóчасниêів, яêó я, не
бажаючи мати справó з людьми нашоãо часó, ó ãлибині моєї свідомості
заповів майбóтнім поêолінням, ліпше освіченим, – за тієї ãласності в тісномó
êолі, яêó ця дóмêа містила вже віддавна, яê сталось, що вона розбила свої
оêови, втеêла із своãо монастиря і êинóлась на вóлицю, стрибаючи поміж
оторопілоãо натовпó? Цьоãо я не можó пояснити. Та ось що я можó
стверджóвати впевнено.

Уже триста роêів Росія праãне злитись із Західною Європою, запозичóє
звідтіля всі найсерйозніші ідеї, найбільш плідні пізнання і найжиттєвіші
насолоди. Та ось століття і більше, яê вона не обмежóється і цим.
Найбільший із наших царів, той, яêий, яê прийнято вважати, почав для
нас новó ерó, яêомó, яê всі ãоворять, ми зобов’язані нашою величчю, нашою
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славою і нашими блаãами, яêими ми тепер володіємо, півтора сотні
літ томó перед óсім світом зріêся старої Росії. Своїм моãóтнім поривом
він ліêвідóвав óсі наші заêлади; він виêопав провалля між нашим
минóлим і нашим сьоãоденням і, мов ãрóдêó, êинóв тóди óсі наші
надбання. Він сам пішов ó êраїни Заходó і став там найменшим, а до
нас повернóвся найбільшим; він похилився перед Заходом і встав
нашим володарем та заêонодавцем. Він запровадив ó нашій мові
західні вислови, свою новó столицю він назвав західним іменем; він
відêинóв свій наслідний титóл і прийняв титóл західний, зрештою, він
майже відмовився від своãо імені і не раз підписóвав свої державні
рішення західним іменем. Із цьоãо часó ми тільêи й робили, що, не
зводячи очей із Заходó, таê би мовити, всмоêтóвали ó себе віяння,
що приходили до нас звідтіля, і живились ними. Треба сêазати, що
наші царі, яêі майже завжди вели нас за рóêó, яêі майже завжди
тяãнóли êраїнó на бóêсирі без бóдь-яêої óчасті самої êраїни, самі
змóсили нас прийняти мораль, мовó та одяã Заходó. Із західних êнижоê
ми навчились вимовляти по сêладах назви речей. Нашої власної історії
навчила нас одна із західних êраїн, ми цілêом переêлали західнó літератóрó,
вивчили її напам’ять, приêрасились її блисêом і нарешті стали щасливими,
що схожі на Захід, і ãордились, êоли він поблажливо поãоджóвався
зараховóвати нас до своїх.

Треба визнати – воно бóло преêрасне, це творіння Петра Велиêоãо,
ця моãóтня дóмêа, що оволоділа нами і штовхнóла нас на цю пóть, яêó нам
сóджено бóло пройти з таêим блисêом. Глибоêе бóло йоãо слово, звернене
до нас: “Чи бачите там цю цивілізацію, плід стільêох праць, – ці наóêи та
мистецтва, що êоштóвали таêих зóсиль для стільêох поêолінь? Все це ваше
за тієї óмови, аби ви відмовились од ваших забобонів, не оберіãали
ревниво вашоãо варварсьêоãо минóлоãо і не чванились століттями вашої
невихованості, але за метó своãо честолюбства поставили тільêи засвоєння
праць, здійснених óсіма народами, баãатств, роздобóтих людсьêим
розóмом під óсіма широтами земної êóлі”.

І не для своєї лише нації працювала велиêа людина. Ці люди, вêазані
Провидінням, завжди послані для всьоãо людства. Спочатêó їх присвоює
один народ, потім їх проêовтóє óсе людство, таê, яê велиêа ріêа,
оплодотворивши обширні простори, несе потім свої води в данинó
оêеанові. Чим новим, яêщо не новим зóсиллям людсьêоãо ãенія вийти з
тісних меж рідної êраїни, щоб зайняти місце на широêій арені людства,
бóло видовище, яêе він поêазав світові, êоли, залишивши царсьêий трон
і свою êраїнó, він сховався в останніх лавах цивілізованих êраїн? Таêий
бóв óроê, яêий ми повинні бóли засвоїти; ми справді сêористались ним і
донині йшли шляхом, яêий вêазав нам велиêий імператор. Наш величезний
розвитоê є тільêи здійсненням цієї велиêої проãрами. Ніêоли жоден народ
не бóв менше пристрасним до самоãо себе, аніж російсьêий народ, яêим
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виховав йоãо Петро Велиêий, і жоден народ не досяã таêож більших
óспіхів на поприщі проãресó. Висоêий розóм цієї незвичайної людини
безпомилêово вãадав, яêою має бóти наша сóчасна êрапêа на шляхó
цивілізації та всесвітньоãо розóмовоãо рóхó. Він бачив, що, майже за
повної відсóтності в нас історичних даних, ми не можемо ствердити
наше майбóтнє на цій безсильній основі; він добре розóмів, що, стоячи
обличчям до обличчя зі старою європейсьêою цивілізацією, яêа є
останнім вираженням всіх попередніх цивілізацій, нам ні до чоãо
задихатись ó нашій історії і ні до чоãо тяãнóтись, ніби західні народи,
через хаос національних забобонів, вóзьêими стежêами місцевих
ідей, порозриваними êоліями тóземної традиції, що ми повинні
вільним поривом наших внóтрішніх сил, енерãетичним зóсиллям
національної свідомості заволодіти призначеною нам долею. І ось
він звільнив нас від óсіх цих пережитêів минóлоãо, яêі заãромаджóють
побóт історичних сóспільств і óтрóднюють їх рóх; він відêрив наш розóм
óсім велиêим і преêрасним ідеям, яêі існóють серед людей; він
передав нам Захід повністю, яêим йоãо зробили століття, і дав нам
всю йоãо історію за історію, все йоãо майбóтнє за майбóтнє.

Невже ви вважаєте, що, яêщо б він знайшов ó своãо народó баãатó та
плодючó історію, живі леãенди та ãлибоêо вêорінені інститóції, він не
похитнóвся б занóрити йоãо в новó формó? Невже ви вважаєте, що êоли б
перед ним бóла різêо оêреслена, чітêо виражена народність, інстинêт
орãанізатора не змóсив би йоãо, навпаêи, звернóтись до цієї ж народності
по засоби, необхідні для відродження йоãо êраїни?

І, з іншоãо боêó, чи дозволила б êраїна, щоб ó неї відняли її минóле і,
таê би мовити, нав’язали їй минóле Європи?

Але нічоãо цьоãо не бóло. Петро Велиêий знайшов ó себе вдома тільêи
арêóш паперó і своєю сильною рóêою написав на ньомó слова “Європа”
та “Захід”; і відтоді ми належимо Європі та Заходó. Не треба себе вводити
в оманó: яêим би велиêим не бóв ãеній цієї людини і незвичайна енерãія
йоãо волі, те, що він зробив, бóло можливе лише серед нації, чиє минóле
не вêазóвало владно тоãо шляхó, яêим вона повинна бóла рóхатись, чиї
традиції бóли безсилі створити її майбóтнє, чиї споãади сміливий
заêонодавець міã стерти безêарно. Яêщо ми таê слóхняно повірили ãолосові
царя, що êлиêав нас до новоãо життя, то це, вочевидь, томó, що в нашомó
минóломó не бóло нічоãо, що моãло б виправдати спротив. Найãлибшою
рисою нашої історичності є відсóтність вільноãо починання ó нашомó
соціальномó розвитêó.

Придивіться ãарненьêо, і ви побачите, що êожен важливий фаêт нашої
історії прийшов ззовні, êожна нова ідея майже завжди запозичена. Але в
цьомó спостереженні немає нічоãо образливоãо для національноãо почóття;
яêщо воно правильне, йоãо слід прийняти – ось і все. Є велиêі народи, –
яê і велиêі історичні особистості, – яêі не можна пояснити нормальними
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заêонами нашоãо розóмó, але яêі таємниче визначає верховна лоãіêа
провидіння: саме таêий наш народ; однаê, повторюю, все це ніяê не
стосóється національної честі. Історія бóдь-яêоãо народó – це не тільêи
плетиво різних фаêтів, а й ланцюã зв’язаних між собою ідей. Кожен
фаêт мóсить бóти виражений ідеєю, через події повинна нитêою
проходити дóмêа або принцип, праãнóчи здійснитись: тоді фаêт не
втрачено, він провів боронó ó ãоловах, запам’ятався в серцях, і ніяêа
сила ó світі не може виãнати йоãо звідтіля. Цю історію створює не
істориê, а сила фаêтів. Істориê приходить, знаходить її і розповідає;
але прийде він чи не прийде, вона однаêово існóє, і êожен член
історичної сім’ї, насêільêи він бóв би непомітним та ніêчемним,
óтримóє її ó ãлибині своãо єства. Саме цієї історії ми й не маємо. Ми
повинні звиêнóти обходитись без неї, а не заêидати êамінням тих,
хто перший підмітив це.

Можливо, звичайно, що наші фанатичні слов’яни ó своїх різноманітних
пошóêах час від часó відêопóватимóть дивовижі для наших мóзеїв та
бібліотеê; однаê, на мою дóмêó, можна сóмніватись, щоб їм поталанило
êоли-небóдь видобóти з нашоãо історичноãо ґрóнтó дещо таêе, що моãло
б заповнити порожнечó наших дóш і дати твердість нашомó розмитомó
світоãлядові. Поãляньте на середньовічнó Європó: там немає події, яêа не
бóла б ó певномó розóмінні безóмовною необхідністю і яêа не залишила б
ãлибоêих слідів ó серці людства. А чомó? Томó що за êожною подією ви
знаходите там ідею, томó що середньовічна історія – це історія дóмêи
новоãо часó, що праãне втілитись ó мистецтві, наóці, в особистомó житті і
сóспільстві. І томó – сêільêи борозн провела ця історія ó свідомості людей,
яê подрібнила вона цей ґрóнт, на яêомó орóдóє людсьêий розóм! Я добре
знаю, що не всяêа історія розвивалась таê строãо й лоãічно, яê історія цієї
дивної епохи, êоли під владою єдиноãо верховноãо начала створювалось
християнсьêе сóспільство; поза тим, безсóмнівно, що саме таêим є
справжній хараêтер історичноãо розвитêó чи одноãо народó, чи цілої сім’ї
народів, і що нації, позбавлені таêоãо минóлоãо, повинні сóмирно шóêати
елементів своãо подальшоãо проãресó не ó власній історії, не ó власній
пам’яті, а в чомóсь іншомó. У житті народів бóває майже те ж, що і в житті
оêремих людей. Бóдь-яêа людина живе, але тільêи людина ãеніальна або
поставлена в яêісь особливі óмови має справжню історію. Нехай,
наприêлад, яêийсь народ, завдяêи збіãові обставин, ним не створених,
завдяêи ãеоãрафічномó розташóванню, ним не вибраномó, розселиться
на величезних просторах, не óсвідомлюючи тоãо, що робить, й одноãо
преêрасноãо дня стане моãóтнім народом: це бóде, звичайно, ãідне подивó
явище, і йомó можна дивóватись сêільêи завãодно: однаê що, ãадаєте ви,
може сêазати про ньоãо історія? Адже, по сóті, це – ніщо інше, яê фаêт
сóто матеріальний, таê би мовити ãеоãрафічний, щоправда, з величезними
розмірами, та й тільêи. Історія запам’ятає йоãо, запише до своãо літописó,
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потім переãорне сторінêó, і цим все заêінчиться. Справжня історія
цьоãо народó почнеться лишень тоді, êоли він пройметься ідеєю, яêа
йомó довірена, і яêó він поêлиêаний здійснити, і êоли розпочне
виêонóвати її з тим наполеãливим, хоч і прихованим, інстинêтом, що
веде народи до їх призначення. Ось що я всіма силами моãо серця
щиро праãнó моїй батьêівщині, ось яêе завдання я хотів би, щоб ви
взяли на себе, мої милі дрóзі та співãромадяни, що живете в добó
висоêої освіченості і щойно таê добре поêазали мені, яê ясêраво
палає ó вас свята любов до вітчизни.

Світ споêонвіêó ділиться на дві частини – Схід та Захід. Це не тільêи
ãеоãрафічний поділ, а таêож звичайна річ, зóмовлена самою природою
розóмної істоти: це – два принципи, що відповідають двом динамічним
силам природи, дві ідеї, що містять óвесь життєвий лад людсьêоãо родó.
Сêонцентровóючись, заãлиблюючись, замиêаючись ó самомó собі,
створювався людсьêий розóм на Сході; розêидаючись вóсібіч,
випромінюючись ó всі сторони, борючись з óсіма перепонами,
розвивається він на Заході. За цими початêовими даними природно
óтворилось сóспільство. На Сході дóмêа, самозаãлибившись, відійшовши
ó тишó, заховавшись ó пóстелю, надала сóспільній владі володіння всіма
блаãами землі; на Заході ідея, êидаючись вóсібіч, застóпаючись за всі
потреби людини, жадаючи щастя ó всіх йоãо проявах, заснóвала владó на
принципі права; тим не менше і в цій, і в іншій сфері життя бóло сильним
і плідним; там і тóт людсьêий розóм не мав недостачі ó висоêих піднесеннях,
ãлибоêих дóмêах і піднесених творіннях. Першим вистóпив Схід і вилив на
землю потоêи світла з ãлибини своãо óсамітненоãо споãлядання, потім
прийшов Захід зі своєю всеосяжною діяльністю, своїм живим словом і
всемоãóтністю, аналізом, оволодів йоãо працями, заêінчив розпочате на
Сході і, зрештою, поãлинóв йоãо ó своємó широêомó обхваті. Та на Сході
смиренні óми, óêлінні перед історичним авторитетом, виснажились ó
поêірномó слóжінні священномó для них принципові і, зрештою, заснóли,
замêнені ó своємó нерóхомомó синтезі, не здоãадóючись про нові долі,
що для них ãотóвались; тим часом на Заході вони йшли ãордо та вільно,
визнаючи своїм авторитетом лише розóм і небо, зóпиняючись тільêи перед
невідомим, без óпинó спрямовóючи поãляд ó безмежне майбóтнє. І тóт
вони ще йдóть óперед, – ви це знаєте; і ви знаєте таêож, що з часів Петра
Велиêоãо і ми дóмали, що йдемо разом із ними.

Та ось з’являється нова шêола. Більше не потрібно Заходó, треба
зрóйнóвати творіння Петра Велиêоãо, треба зновó піти в пóстелю. Забóвши
про те, що зробив для нас Захід, не маючи подяêи до велиêої людини, яêа
нас цивілізóвала, і до Європи, яêа нас навчила, вони відêидають і Європó,
і велиêó людинó, і в розпалі захоплення цей щойно спечений патріотизм
óже поспішає проãолосити нас óлюбленими дітьми Сходó. Навіщо, êажóть
вони, шóêати просвіти в народів Заходó? Хіба ó нас самих не бóло всіх
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зачатêів соціальноãо ладó незрівнянно êращоãо, аніж європейсьêий?
Чомó не дочеêалися змін часó? Залишені наодинці з самими собою,
зі своїм світлим розóмом, плідним началом, прихованим ó ãлибинах
нашої моãóтньої природи, і особливо з нашою святою вірою, ми
швидêо випередили б óсі ці народи, яêі перебóвають в облóді та
брехні. Та й чомó нам бóло заздрити Заходові? Йоãо реліãійним
війнам, йоãо папствó, лицарствó, інêвізиції? Чóдово – нічоãо не
сêажеш! Чи Захід є батьêівщиною наóêи і всіх ãлибоêих дóмоê? Ні –
яê відомо, Схід. Отже, ãлянемо на цей Схід, до яêоãо ми постійно
звертаємось, звідêіля до нас не таê давно прийшли віра, заêони,
чесноти, одне слово, все, що зробило нас наймоãóтнішим народом
на землі. Старий Схід сходить зі сцени: чи не ми йоãо природні
спадêоємці? Серед нас віднині житимóть ці дивні переêази,
здійсняться ці велиêі і таємничі істини, яêі з самоãо початêó зберіãав Схід.
Ви розóмієте тепер, звідêи прийшла бóря, яêа щойно знялася наді мною,
і ви бачите, що в нас здійснюється справжній злам національної мислі,
пристрасна реаêція проти просвіти, проти ідей Заходó, – проти тієї просвіти
й тих ідей, яêі нас зробили нами, і наслідêом яêих є та сама реаêція, що
штовхає нас тепер проти всіх. Та цьоãо разó поштовх виниêає не зãори.
Навпаêи, на вищих щаблях сóспільства пам’ять про нашоãо державноãо
реформатора, êажóть, ніêоли не бóла в таêій пошані, яê тепер. Отже,
поштовх цілêом виниêає в самій êраїні. Кóди приведе нас цей перший аêт
емансипованоãо державноãо розóмó? Боã йоãо знає! Та хто справді любить
свою батьêівщинó, тоãо не може не замóчóвати ãлибоêо це відстóпництво
з боêó наших найпередовіших óмів від óсьоãо, чим ми зобов’язані нашою
славою, нашою величчю; і, ãадаю, справа чесноãо ãромадянина – старатись
всіма силами оцінити це незвичайне явище.

Ми живемо на сході Європи – це правда, однаê ми ніêоли не бóли
Сходом. У Сходó – своя історія, що не має нічоãо спільноãо з нашою.
Йомó притаманна, яê ми щойно бачили, плідна ідея, яêа своãо часó сприяла
величезномó розвитêові розóмó, яêа виêонала своє призначення з дивною
силою, але яêій óже не сóдилось зновó проявити себе на світовій сцені.
Ця ідея поставила дóховне начало на чолі сóспільства; вона підêорила
всю владó одномó непорóшномó вищомó заêонові – заêонові історії; вона
ãлибоêо розробила системó моральних ієрархій; і хоч вона втиснóла життя
ó надто тісні рамêи, однаê вона вивільнила йоãо від бóдь-яêоãо зовнішньоãо
впливó і позначила дивною ãлибиною. У нас не бóло нічоãо схожоãо.
Дóховне начало, незмінно підпорядêоване мирсьêомó, ніêоли не óтверджó-
валось на вершині сóспільства; історичний заêон, традиція ніêоли ó нас
не панóвали сповна; життя ніêоли не влаштовóвалось ó нас непохитно;
зрештою, не бóло в нас ніêоли й моральної ієрархії. Ми просто північний
народ, дóже далеêий від дóхмяної долини Кашмірó та священних береãів
Ганãó – яê ідейно, таê і êліматично. Деяêі з наших областей, щоправда,
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сóсідні з êраїнами Сходó, але наші центри не там, не там наше життя,
і воно ніêоли там не бóде, хіба що яêесь планетне збóрення зрóшить
земнó вісь або новий ãеолоãічний переворот зновó êине південні
орãанізми в полярні льоди.

Справа в томó, що ми ніêоли не оцінювали нашó історію яê філософи.
Жодна з велиêих подій нашоãо національноãо існóвання не бóла належно
схараêтеризована, жоден із велиêих історичних зламів ó нашій історії
не бóв сóмлінно оцінений; звідси – всі ці дивні фантазії, всі ці
ретроспеêтивні óтопії, всі ці мрії про неможливе майбóтнє, все те, що
бентежить зараз наші патріотичні óми. П’ятдесят роêів томó німецьêі
вчені відêрили наших літописців; потім Карамзін розповів
пишномовним стилем про справи й подвиãи наших царів; нині ж поãані
письменниêи, невправні антиêварниêи і деêільêа невдалих поетів, що
не мають ні освіченості німців, ні пера знаменитоãо істориêа,
самовпевнено малюють і відтворюють часи та мораль, яêих вже ніхто
в нас і не пам’ятає, і не любить: таêий наслідоê нашої національної
історії. Треба визнати, що з допомоãою всьоãо цьоãо неважêо
передбачити наше майбóтнє. Проте саме в ньомó вся справа; саме ці
резóльтати становлять нині весь інтерес до історичних досліджень. Серйозна
дóмêа нашоãо часó вимаãає насамперед штивноãо мислення, сóмлінноãо
аналізó тих моментів, êоли життя виявлялось ó нашоãо (êонêретноãо) народó
більш-менш ãлибоêо, êоли йоãо соціальний принцип виявляється цілêом
щиро, бо за цим – майбóтнє, ó цьомó елементи йоãо майбóтньоãо проãресó.
Яêщо таêі моменти – рідêість ó вашій історії, яêщо ваше життя не бóло
моãóтнім та ãлибоêим, яêщо заêон, яêомó підпорядêовані ваші долі, не
осяйний, зміцнілий в ясêравомó світлі національних подвиãів, а дещо блідий
і тьмяний, таêий, що ховається від сонячноãо світла в підземних сферах
вашоãо соціальноãо існóвання, – не відштовхóйте істинó, не дóмайте, що ви
жили життям народів історичних, бо насправді, поховані ó своїй неосяжній
ãробниці, ви жили лишень життям допотопних людей. Яêщо ж ó цій порожнечі
ви випадêово натêнетесь на момент, êоли народ справді жив, êоли йоãо
серце починало битись по-справжньомó, яêщо ви почóєте, яê шóмить і встає
довêола народна хвиля, – о, тоді зóпиніться, розмірêовóйте, вивчайте, –
ваша праця не бóде даремна: ви дізнаєтесь, на що здатен ваш народ ó
велиêі дні, яêе йоãо майбóтнє. Таêим бóв ó нас, наприêлад, момент, що
заêінчив страшнó драмó міжцарів’я, êоли народ, роздратований,
соромлячись самоãо себе, êинóв нарешті свій велиêий сторожовий êлич і,
здолавши вороãа вільним поривом óсіх прихованих сил, підняв на щит
блаãородне прізвище, що царює тепер над нами: момент надзвичайний,
ним не можна надивóватись, особливо яêщо зãадати порожнечó попередніх
століть нашої історії і зовсім незвичайний стан, в яêомó бóла êраїна в цю
віêопомнó мить. Томó зрозóміло, що я дóже далеêий від приписаної мені
вимоãи – забóти всі наші споãади.
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Я тільêи сêазав і повторюю, що час тверезо подивитись на наше
минóле, і не томó, щоб витяãнóти з ньоãо старі, зотлілі реліêвії, старі ідеї,
поãлинóті часом, старі антипатії, давно забóті здоровим ãлóздом (і наших
царів, і самоãо народó), а томó, щоб дізнатись, яê ми повинні ставитись
до нашоãо минóлоãо. Саме це я й намаãався зробити ó праці, яêа
залишилась незаêінчена і до яêої стаття, що таê дивовижно зачепила
нашó національнó пихó, написана яê встóп. Без сóмнівó, ó ній бóла
нетерпимість ó висловлюваннях, різêість ó дóмêах, та чóття, яêе просочóє
весь óривоê, нісêільêи не вороже для вітчизни: це – ãлибоêе почóття
наших немощів, виражене з болем, з ãірêотою, – не більше.

Більше за бóдь-êоãо з вас, повірте, я люблю свою êраїнó, бажаю їй
слави, вмію цінóвати висоêі яêості моãо народó; але правда й те, що
патріотичне почóття, яêе мене надихає, не зовсім схоже на те, чиї
лементóвання позбавили мене споêійноãо життя і зновó виêинóли в оêеан
людсьêих хвилювань моãо човна, яêий щойно приплив до хреста. Я не
навчився любити батьêівщинó з заплющеними очима, з похиленою ãоловою,
з замовêлими вóстами. Я дóмаю, що людина може бóти êорисна для своєї
êраїни лише тоді, êоли чітêо бачить її; я дóмаю, що час сліпих заêохань
минóв, що тепер ми насамперед зобов’язані перед батьêівщиною істиною.
Я люблю мою вітчизнó, яê Петро Велиêий навчив мене любити її. Мені чóжий,
зізнаюсь, цей блаженний патріотизм лінощів, яêомó вдається все бачити ó
рожевомó світлі і паньêатись із власними ілюзіями, від яêих, на жаль,
страждає ó нас чимало тямóщих óмів. Я вважаю, що ми прийшли після
інших, щоб робити êраще за них, щоб не повторювати їхніх помилоê, оман,
забобонів. Той, хто б стверджóвав, що ми приречені яê-небóдь повторювати
óсі безóмства, здійснені народами, що бóли за нас ó менш сприятливій
ситóації, і зновó пройти через óсі пережиті випробóвання, той виявив би,
по-моємó, повне нерозóміння ролі, що випала на нашó долю. Я вважаю, що
наше становище щасливе, тільêи б ми зóміли правильно оцінити йоãо; я
вважаю, що велиêа переваãа – мати можливість споãлядати й оцінювати
світ óсією висоêістю дóмêи, вільною від неприборêаних пристрастей і
жалюãідних виãод, яêі в інших місцях баламóтять поãляд людини і
спотворюють йоãо дóмêи. Більш тоãо: я ãлибоêо переêонаний, що ми мóсимо
вирішити основні проблеми соціальноãо планó, завершити основні ідеї, що
виниêли ó старих сóспільствах, відповісти на найважливіші для людства
питання. Я часто ãоворив і радо повторюю: ми, таê би мовити, самою
природою поêлиêані бóти сóдом-совістю ó баãатьох позовах, яêими
займаються велиêі трибóнали людсьêоãо дóхó і людсьêоãо сóспільства.

Насправді, поãляньте, що відбóвається в тих êраїнах, яêі я, можливо,
надто звеличив, але яêі, незважаючи на це, є найповнішими взірцями
цивілізації ó всіх її формах. Там неодноразово спостеріãалось: ледве
з’явиться на світ Божий нова ідея, відразó всі вóзьêі еãоїзми, всі дитячі
марнолюбства, вся вперта партійність, яêі êóбляться ззовні, наêидаються
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на неї, оволодівають нею, вивертають її навиворіт, спотворюють її, і
за хвилинó, роздрібнена всіма цими фаêторами, вона лине до тих
абстраêтних (далеêих) сфер, де зниêає бóдь-яêа неродюча пилинêа.
У нас немає цих пристрасних інтересів, цих ãотових дóмоê, цих
ãотових забобон; ми непорочним розóмом зóстрічаємо êожнó новó
ідею. Ні наші інститóції, що є вільними óтвореннями наших царів або
óбоãими залишêами життєвоãо óстрою, переораноãо їхнім моãóтнім
плóãом, ні наші звичаї – ця дивна сóміш недоречноãо наслідóвання
та залишêів давно виêорененоãо соціальноãо ладó, ні наші дóмêи,
яêі все ще марно силêóються запанóвати навіть щодо найнезначніших
явищ, – ніщо не чинить опорó неãайномó здійсненню всіх блаã, яêі
Провидіння призначає людствó. Варто лишень яêійсь владній волі
висловитись між нами – і всі дóмêи стóшовóються, всі вірóвання
підêоряються і всі óми відêриваються для нової дóмêи, яêа
запропонована для них. Не знаю, можливо, ліпше бóло б пройти óсі
випробóвання, яêі мали всі християнсьêі народи, і черпати в них, яê і ці
народи, нові сили, новó енерãію та нові методи; і можливо, наше
відоêремлене становище застереãло б нас од незãод, яêі сóпроводжóвали
довãе і важêе виховання цих народів; та безсóмнівно, що зараз мова вже
не про це: тепер треба лише зрозóміти нинішній хараêтер êраїни в її
ãотовомó виãляді, яêим він став природним шляхом, і взяти з ньоãо всю
можливó êористь. Правда, історія більше нам не підвладна, але наóêа
належить нам; ми не ó змозі наново виêонати всю роботó людсьêоãо дóхó,
але ми можемо взяти óчасть ó йоãо подальшій роботі; минóле вже нам не
підвладне, але майбóтнє залежить від нас. Не виêлиêає сóмнівó, що більша
частина світó подавлена власними традиціями та споãадами: не
заздритимемо тісномó êолові, в яêомó він тіпається.

Безсóмнівно, що більшість народів затамóвали ó своємó серці ãлибоêе
почóття смерті, що панóє над життям, óпертий споãад про минóлі дні,
яêий наповнює êожен сьоãоднішній день. Дозвольмо їм боротись із їхнім
невблаãанним минóлим.

Ми ніêоли не жили під фатальним тисêом лоãіêи часів; ніêоли ми не
бóли вверãнóтими всемоãóтньою силою ó ті безодні, яêі вириті народам
століттями. Виêористаймо ж величезнó переваãó, з допомоãою яêої ми
повинні сêорятись тільêи ãолосові освіченоãо розóмó, свідомої волі.
Пізнаймо ж, що для нас не існóє незаперечної необхідності, що, завдяêи
небові, ми не стоїмо на êрóтій похилості, яêа зваблює стільêи інших народів
до їхніх невідомих доль; що нам підвладно вимірювати êожен êроê, яêий
робимо, обмірêовóвати êожнó ідею, що тривожить нашó свідомість; що
нам дозволено сподіватись на блаãоденство ще більше, ніж те, про яêе
мріють найпалêіші прихильниêи проãресó, і що для досяãнення цих
остаточних резóльтатів нам потрібен тільêи один сильний аêт верховної
волі, яêа містить ó собі всі веління нації, яêа виражає всі її óстремління,
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яêа вже не раз відêривала для неї нові шляхи, відêривала перед її
очима нові ãоризонти і вносила до її розóмó новó освітó.

Що ж, хіба я пропонóю моїй батьêівщині óбоãе майбóтнє? Чи ви
вважаєте, що бажаю їй безслав’я, приречення? І це велиêе майбóтнє,
яêе, без сóмнівó, здійсниться, ці преêрасні долі, яêі, без сóмнівó,
справдяться, бóдóть лише резóльтатом тих особливих рис російсьêоãо
народó, яêі вперше зазначені ó бідолашній статті. У бóдь-яêомó разі, мені
давно хотілося сêазати, і я щасливий, що тепер маю можливість зізнатись:
таê, бóло перебільшення в цьомó звинóвачóвальномó аêті, пред’явленомó
велиêомó народові, вся провина яêоãо в підсóмêó зводилась до тоãо,
що він бóв заêинóтий на êрайню ãрань óсіх цивілізацій світó, далеêо
від êраїн, де природно повинна бóла наêопичóватись освіта, далеêо
від осередêів, звідêи вона сяяла протяãом деêільêох століть; бóло
перебільшенням не визнати те, що ми побачили світло на ґрóнті, не
зораномó і не оплідненомó попередніми поêоліннями, де нічоãо не
ãоворило нам про минóлі століття, де не бóло жодних задатêів новоãо
світó; бóло перебільшенням не віддати належне цій церêві, настільêи
сóмирній, іноді навіть ãероїчній, – лише вона розраджóє порожнечó
наших літописів, лише вона óдостоїлась честі êожноãо мóжньоãо
вчинêó, êожноãо преêрасноãо самовіддання наших батьêів, êожної
преêрасної сторінêи нашої історії; зрештою, можливо, не слід бóло
засмóчóватись бодай на мить долею народó, з надр яêоãо вийшли
моãóтня постать Петра Велиêоãо, всеосяжний розóм Ломоносова і
ãраційний ãеній Пóшêіна.

Однаê треба таêож визнати, що примхи нашої пóбліêи дивовижні.
Зãадаймо, що невдовзі після пóбліêації злощасної статті, про яêó тóт

йдеться, на нашій сцені бóло розіãрано новó п’єсó. Отже, ніêоли жоден народ
не бóв настільêи періщений, ніêоли жоднó êраїнó не волочили таê ó баãнюці,
ніêоли не êидали в обличчя пóбліці стільêи ãрóбої лайêи, і, однаê, ніêоли не
досяãалось повнішоãо óспіхó. Невже серйозний розóм, яêий ãлибоêо
розмірêовóвав про свою êраїнó, її історію і хараêтер народó, повинен бóти
засóджений на мовчанêó, бо він не може вóстами блазня висловити
патріотичне почóття, яêе йоãо приãнічóє? Чомó ж ми таêі поблажливі до цинізмó
êомедії і настільêи наляêані штивним словом, яêе вниêає в сóть явищ? Треба
зізнатись: причина в томó, що ми маємо поêи що тільêи патріотичні інстинêти.
Нам ще дóже далеêо до свідомоãо патріотизмó старих націй, що визріли в
розóмовій праці, яêі просвічені знанням наóêи та мислення; ми любимо нашó
вітчизнó ще на êшталт тих юних народів, яêих не бентежить дóмêа, яêі ще
відшóêóють свою ідею, ще відшóêóють роль, яêó повинні відіãрати на світовій
сцені; наші розóмові сили ще не вправлялись на серйозних речах; одне слово,
досі в нас майже не бóло розóмової роботи. Ми, з ãідною подивó швидêістю,
досяãли відомоãо рівня цивілізації, що справедливо бентежить Європó. Наша
моãóтність тримає ó страхó світ, наша держава займає п’ятó частинó земної
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êóлі, однаê óсім цим, треба визнати, ми зобов’язані тільêи енерãійній
волі наших царів, яêій сприяли фізичні óмови êраїни, в яêій живемо.

Оброблені, відлиті, створені нашими володарями і нашим êліматом,
тільêи з поêірності, ми стали велиêим народом. Продивіться від початêó
до êінця наші літописи, – ви знайдете в них на êожній сторінці ãлибоêий
вплив влади, безперервний вплив ґрóнтó, і майже ніêоли не зóстрінете
виявів ãромадсьêої волі. Та, задля справедливості, необхідно таêож
визнати, що, цóраючися своєї міці на êористь владних правителів,
постóпаючись природі своєї êраїни, рóсьêий народ виявив висоêó мóдрість,
бо визнав цим вищий заêон власноãо безталання: незвичний резóльтат
двох різних елементів, невизнання яêоãо призвело б до тоãо, що
народ спотворив би власне існóвання й паралізóвав би сам принцип
власноãо природноãо розвитêó. Швидêий поãляд, êинóтий на нашó
історію, на нашó дóмêó, поêаже нам, сподіваюсь, цей заêон ó всій
йоãо очевидності.

Є один фаêт, яêий владно панóє над нашим історичним рóхом, яêий
червоною нитêою проходить через óсю нашó історію, яêий містить, таê би
мовити, всю її філософію, яêий проявляється ó всі епохи нашоãо
сóспільноãо життя і визначає їхній хараêтер, що є водночас і сóттєвим
елементом нашої політичної величі, і справжньою причиною нашої
розóмової немочі: це – фаêт ãеоãрафічний.
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Óðèâêè òà ðiçíi äóìêè
(1828-1850-òi ðîêè)

Ви вважаєте, з ваших слів це випливає, існóє яêийсь особливий зв’язоê
між дóхом єãипетсьêої архітеêтóри та дóхом архітеêтóри німецьêої, яêó
звичайно називають ãотичною, і ви запитóєте мене, звідêіля цей зв’язоê,
тобто що може бóти спільноãо між пірамідою фараона і стрілчастим
сêлепінням, між êаїрсьêим обелісêом та шпилем західноєвропейсьêоãо
храмó? Справді, хоч яê віддалені одна від одної ці дві фази розвитêó
мистецтва, проміжêом понад тридцять століть, між ними разюча подібність,
і я не дивóюсь, що Вам спало на дóмêó це ціêаве зближення, бо воно
певним чином неминóче випливає з тоãо, з чоãо ми з вами домовились
розãлядати історію людства. Й насамперед, прошó вас, зверніть óваãó на
цю ãеометричнó фіãóрó – триêóтниê, – яêа однаêово притаманна обом
стилям і таê добре їх передає. Це притаманне їхній пластичній природі та
зовнішній формі. Заóважте, далі, спільний таêи для обох хараêтер
безêорисливості або, яêщо хочете, звичайної монóментальності.

Саме в ньомó, яê на мене, – їхня найãлибша ідея, те, що в основі є
спільним дóхом. Та ось що особливо ціêаво: зіставте вертиêальнó лінію,
хараêтернó для цих спорóд, з ãоризонтальною, основною в еллінсьêій
архітеêтóрі, – і цим ви цілêом визначите всі різноманітні архітеêтóрні
напрямêи всіх часів та народів. І ця ãлибоêа антитеза відразó поêаже вам
відміннó рисó бóдь-яêої епохи і êраїни, де тільêи вона має місце. У
ãрецьêомó стилі, яê і в óсіх більш-менш наближених до ньоãо, ви помітите
осілість, домовитість, прив’язаність до землі та її блаã; ó єãипетсьêомó та
ãотичномó – монóментальність, дóмêó, праãнення до небес і їхньої
блаãодаті. Грецьêий стиль, з óсіма похідними від ньоãо, виражає
матеріальні потреби людини, інші ж два – виражають її моральні праãнення;
іншими словами, пірамідальна архітеêтóра є чимось освяченим, небесним,
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ãоризонтальна ж – людсьêим та приземленим. Сêажіть, чи не втілено
тóт всю історію людсьêої дóмêи, спочатêó зверненó до неба ó своїй
природній цноті, пізніше, в період своãо розтління, ó виãляді моãильних
червів, і, зрештою, зновó піднесеної до небес óсесильною правицею
Спасителя світó!

Заóважó, що архітеêтóра, яêа нині ще існóє на береãах Нілó, поза
сóмнівом, найстаріша ó світі. Є, правда, стародавність ще віддаленіша, та
не для мистецтва. Таê, циêлопічні бóдівлі, серед яêих індійсьêі, –
найпоширеніші з óсіх; вони – лише перші проблисêи ідеї мистецтва, а не
витвори мистецтва ó власномó значенні слова, томó сміливо можна
стверджóвати, що єãипетсьêі пам’ятниêи поєднóють ó собі першообрази
архітеêтонічної êраси й мистецтва взаãалі. Таêим чином, єãипетсьêе
мистецтво та ãотиêа справді перебóвають ó різних êінцях пóті, пройденої
людством, і в цій тотожності її початêової ідеї з тією, що визначає йоãо
остаточні долі, не можна не бачити дивне êоло, яêе охоплює всі минóлі, а
можливо, й óсі майбóтні часи.

Та серед різноманітних форм, яêих постóпово набóвало мистецтво, є
одна, що заслóãовóє, на нашó дóмêó, на особливó óваãó, – саме ãотична
вежа, висоêе творіння штивноãо і вдóмливоãо християнства, яêе мовби
цілêом втілило свій ãоловний принцип. Достатньо небаãатьох слів, щоб
пояснити вам її значення в ãалóзі мистецтва. Ви знаєте, яê прозора
атмосфера південних êраїн, їхнє чисте небо і навіть їхня бліда рослинність
сприяють рельєфності êонтóрів ãрецьêих та римсьêих пам’ятниêів. Додайте
сюди цей рій чóдових споãадів, яêі витають та ãрóпóються довêола них й
оточóють їх таêим ореолом і стільêома ілюзіями, – і ви отримаєте всі
елементи їхньої поезії. Та ãотична вежа не має іншої історії, êрім страшних
леãенд, яêі стара бабця розповідає внóчêам біля êаміна, – таêа одиноêа й
жóрлива (вежа. – М.Ж.), нічоãо не запозичила ззовні, – звідêіля її поезія?
Довêола неї – лише халóпи та хмари, більш нічоãо. Уся її чарівність, отже,
лише в ній. Це óявляється – сильна й преêрасна дóмêа, що поривається
до небес, не звичайна земна ідея, а преêрасне одêровення, без причини
і земноãо êоріння, що захоплює нас ó цьомó світі й переносить ó світ
êращий.

Зрештою, ось риса, яêа остаточно відтворить нашó дóмêó. Колоси
Нілó, яê і західні храми, ми спочатêó сприймаємо яê звичайні приêраси.
Мимоволі себе запитóєш: навіщо вони? Але, придивившись ближче, ви
помітите, що те саме маємо і в природі. Справді: небесна баня,
бóрхливий оêеан, ланцюãи ãір, поêриті вічним льодом, африêансьêа
пальма, поãойдóвана в пóстелі, анãлійсьêий дóб, відтворений в озері, –
всі найвеличніші êартини природи, яê і найвишóêаніші її твори, таê само
спочатêó не виêлиêають жодної дóмêи про êористь, найпершої миті
приходять одні безêорисливі дóмêи; однаê ó них є êорисність, але, на
перший поãляд, її не видно і лише пізніше вона відêривається після
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розмислó. Таê і обелісê, від яêоãо не вистачає навіть тіні, щоб на
хвилинó сховати вас від жарó майже тропічноãо сонця, не стає ó
приãоді, але змóшóє вас звести поãляд до неба. Таê велиêий храм
християнсьêоãо світó, êоли в сóтінêах ви блóêаєте під йоãо
величезними сêлепіннями, і ãлибоêі тіні все наповнили, а шибêи
êóполó ще ãорять останніми променями сонця на ãоризонті, більше
дивóє вас, ніж зачаровóє своїми незбаãненними розмірами. Але ці
розміри поêазóють вам, що людсьêомó творінню бóло дано для
прослави Боãа піднестись до величі самої природи. Зрештою, êоли
в теплий літній вечір, ідóчи по долині Рейнó, ви наближаєтесь до
одноãо з цих старовинних середньовічних міст, поêірно простяãнених
біля підніжжя своãо êолосальноãо соборó, і дисê білолицоãо в тóмані
лине над верхівêою ãіãанта, – навіщо цей ãіãант перед вами? Але,
можливо, він навіє на вас яêóсь набожнó і ãлибоêó мрію, можливо,
ви з новим запалом поêлонитесь Боãові цієї моãóчої поезії, можливо,
зрештою, світосяйний промінь від вершини пам’ятниêа, пройме
довêолішню темрявó і, освітивши раптово пóть, вами пройденó,
приãладить темний слід минóлих помилоê та хибних дóмоê! Ось чомó
стоїть перед вами цей ãіãант!

А після цьоãо йдіть до Пестóмó і зновó сподівайтесь вражень. Ось
що з вами станеться: вся розніженість, всі споêóси язичницьêоãо світó,
прийнявши найзвабливіші форми, несподівано станóть натовпом
довêола вас і спóтають вас своєю фантастичною павóтиною; óсі споãади
про ваші найбезóмніші втіхи, про найпалêіші ваші поривання
проêинóться ó ваших почóттях, і тоді, забóвши ваші найщиріші вірóвання
та найдóшевніші переêонання, ви, всóпереч власній волі, бóдете всіма
фібрами вашої земної сóтності поêлонятись тим нечистим силам, яêим
таê довãо, захміліла дóшею й тілом, êадила фіміам людина. Адже і
найпреêрасніший із ãрецьêих храмів не êаже нам про небо; приємне
відчóття, яêе вселяють нам йоãо преêрасні пропорції, має іншó метó –
лише змóсити нас повніше відчóти земні втіхи; храми древніх бóли по
сóті преêрасними житлами, збóдованими для своїх ãероїв, яêі стали
боãами, а наші церêви – справжні реліãійні пам’ятниêи. І томó я особисто
відчóв, зізнаюсь, ó тисячó разів більше захоплення ó підніжжя
Страсбóрзьêоãо соборó, ніж перед Пантеоном чи навіть всередині
Колізею, цьоãо поêазноãо свідêа двох найбільших слав людства –
панóвання Римó і народження християнства.

Пані де Сталь сêазала яêось про мóзиêó, що лише мóзиêа
відзначається чóдовною безêорисливістю і що саме томó вона ãлибоêо
нас хвилює. Ось наша дóмêа, виражена мовою ãенія, – ми тільêи
простежили в іншій ãалóзі той самий принцип. Заãалом немає сóмнівів,
що êраса й добро походять з одноãо джерела й підпорядêовані одномó й
томó ж заêонові, вони таêі лише через власнó безêорисність, зрештою,
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історія мистецтва – ніщо інше, яê символічна історія людства.
1. ...Яê і ó всьомó, вже сêазаномó, безêорисливість – це

безособовість, і саме томó добро і êраса пов’язані та поєднані
абсолютною та найзаãальнішою ідеєю моралі.

2. Немає іншоãо права, êрім права давності. У моральномó плані,
яê і в природі, не здійснюється нині нічоãо таêоãо, чоãо не бóло вчора.
Зв’язоê, яêий поєднóє явища моральноãо штибó, таêий же, яêий
поєднóє явища фізичні – неперервність, спадêовість. Нічоãо новоãо.
Ніêоли.

3. Чи є цей заêон заêоном моãо розóмó або заêоном всесвітó, я цьоãо
не знаю, і для мене це – неважливо. Я знаю тільêи одне: поза цим я нічоãо
не можó собі óявити. Яê можó я в цю хвилинó мати право, яêоãо не мав за
мить до цьоãо? Я можó, звичайно, набóти нове право, але мовиться не
про це право, а про право здобóти право, про право первинне, про право,
яêе дає право.

4. Отже, метафізиêа права поляãає не в томó, щоб довести, êомó
належить те чи інше право, а саме в томó, щоб поêазати, ó чомó сóть тоãо
чи іншоãо права відначально.

5. Яêщо б, наприêлад, народилась людина з очевидним домінóванням
над óсіма схожими до неї, це дало б їй заêонне право вищості. Але осêільêи
всі люди народжóються з однаêовими здібностями, то природноãо права
не має ніхто. Одначе осêільêи людина створена таêою, протяãом життя
вона може набóти справжню вищість над іншими, – право авторитетó
через необхідність перебóває в рóêах деêоãо з нас, створити йоãо не
можна, все, що можна зробити – це йоãо засвідчити. Але право це
належить не тій особистості, яêа випадêово йоãо має. Воно випливає із
справжньої міці, яêою володіє ця особа. Сóмніватись ó цьомó праві – те
саме, що сóмніватись ó силі, яêа надає тілові ваãó, яêа óтримóє сонце, яêа
змóшóє обертатись землю...

6. Таêий початоê, на яêомó ґрóнтóється бóдь-яêа влада в сóспільстві,
але він, звичайно, всóпереч звичномó óявленню, не в яêійсь мовчазній чи
визначено вираженій óãоді, яêа, зрозóміло, моãла бóти óêладена лише
після тоãо, êоли сóспільство стало заãалом орãанізоване.

7. Володіння речовою власністю теж не має іншої основи. Що робить
той, хто заперечóє право власності êоãо-небóдь на що-небóдь? Доводить,
що він не володіє цим правом за мить до цьоãо, ось і все.

8. Яêщо б óміти піднятись до першої ланêи тоãо ланцюжêа, яêий тримає
Юпітер, то можна досяãти початêó всьоãо, – яê права, таê і всьоãо іншоãо.
А поêи що визнаємо, що в цьомó світі минóле створює теперішнє; томó
початоê і причинó бóдь-яêоãо явища слід шóêати ó часі; поза часом – нічоãо.

9. Зрештою, право може давати лише свободó дій, зãідно з заãальним
заêоном всесвітó, томó основним є право самозбереження. Адже
заãальний заêон цілêом поляãає в неперервності, стійêості сóщоãо;
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неперервність механічна, неперервність життєва, неперервність
інтелеêтóальна, неперервність моральна – óсі види існóвання ó світі. У
чітêій ідеї існóвання міститься правило всяêої моральної дії, яê ó чітêій
ідеї життя фізичноãо міститься справжній заêон фізичноãо світó.

10. У людсьêомó розóмі є дещо настільêи необхідне, що, яêщо
від ньоãо дещо відняти, не бóде і розóмó. З допомоãою цьоãо дечоãо,
розóм починає пізнавати на досвіді: бóдь-яêа йоãо настóпна дія ніщо
інше, яê наслідоê цієї першої дії.

11. Це дещо – відомі поняття, яêі є мовби знаряддями розóміння. ̄ х
називають властивостями дóші. Але що таêе властивості дóші? Чи є в
людсьêомó розóмі що-небóдь інше, êрім ідей, ще раз ідей і завжди тільêи
ідей? Чи не є людсьêий розóм чимось іншим, аніж сóêóпністю ідей? І яê
може в ньомó зародитись ідея інаêше, ніж випливаючи з іншої ідеї? Дивна
фантазія! Праãнóти джерело наших ідей звести до дослідó, емпірії. Ми не
зберіãаємо споãадів про перші роêи нашоãо життя, – яê же ви хочете
простежити людсьêó дóмêó до її зародження? Це неможливо. Осêільêи ми
самі не є свідêами тоãо, що відбóвається ó нас з самоãо початêó, хто
може бóти цим свідêом? Для тоãо, щоб спостеріãач-філософ, яêий стежить
за дитиною, міã зрозóміти те, що відбóвається в цьомó дитячомó мозêó,
він мав би одночасно бóти й філософом і дитиною або ж збереãти споãади
про те, що відбóвалось ó йоãо власномó мозêó тоді. Та й навіщо все це?
Вивчайте вже тоді зародоê ó лоні матері, – життя починається там, а не
при світлі дня.

12. Ви запитóєте: êоли в людсьêій істоті з’являється розóм? Що я про
це знаю? Я знаю лише те, що в жодномó віці своãо життя людина не
óсвідомлювала б більше, ніж ó період óтробноãо життя, яêщо б воно не
бóло дано їй ззовні.

13. Бóдь-яêа система – психолоãічна, ідеолоãічна, антрополоãічна і
т.д. – не хоче знати нічоãо, êрім оêремої людини, індивідóóма, одноãо з-
поміж собі подібних, але фізіолоãія, природнича історія – це ще не
філософія. Філософія знає тільêи людинó яê витвір самої людини ó часовій
послідовності.

14. Пиха породжóє дóрня, зарозóмілість – злобó. Одна й та ж людина
бóде дóрна або жорстоêа залежно від тоãо, чи нею володіє пиха, чи
зарозóмілість. Почеêайте хвилинó, пристóп минóв, ось вона зновó
розважлива і добра.

15. Переважно ми óявляємо собі людей не таêими, яêі вони є
насправді, а таêими, яêими ми їх створюємо самі. Це томó, що ми завжди
беремо до óваãи їхню пихатість або ж надмірність. Але тим більше ми
повинні ремствóвати на себе за всі свої невдачі ó взаєминах із схожими
до нас.

16. Уважно придивляючись до самоãо себе, розóмієш, що бóв то
дóрним до невпізнання, то лихим до власноãо страхó, а іноді добрим та
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мóдрим, таê що хочеться поêлонитись перед самим собою. І все це
чомó? Бо бóваєш то пихатим, то ãордовитим, а іноді – ні тим, ні іншим.
Можливо, людина ніêоли не бóває водночас пихата та ãоноровиста,
я цьоãо не знаю; яêщо б вона дійшла до таêоãо станó, то стала б
дóрною та жорстоêою, і тоді вже не моãла б повернóтись до
справжньоãо своãо дóшевноãо ладó, бо в її дóші не залишилося б
нічоãо, що моãло б її просвітлити, – ні серця, ні розóмó.

17. Людина, що перебóває в таêих óмовах, êоли її пиха постійно
розпалена, а зарозóмілість завжди зачеплена, ніêоли, навіть ó сні, не бóде
тим, êим вона є насправді. Вона завжди бóде таêою, яêою створив її
фатальний збіã обставин, в яêі вона потрапила. Таê і творяться ці
непристóпні натóри, таêі приêрі для інших, й самі досить нещасні. ̄ х нерідêо
зóстрічаєш ó сóспільстві – часто це люди непоãані, іноді навіть ãідні, але
втрачені своєю безталанною зірêою та леãêодóхістю, що не дозволяють
їм позбóтись залежності від обставин. ̄ х ненавидять, їх потрібно пожаліти.

18. Найліпший вихід, яê на мене, для óмиротворення пристрастей,
для повноãо володіння нашими здібностями – це свідоме, добровільно
вчинене, підпорядêóвання цілêом заêонномó авторитетові. Для баãатьох
людей, наприêлад, найбажаніше – це перебóвати під впливом людини,
дóмêи і хараêтер яêої вони навчились поважати; для тоãо, щоб бóти
щасливими, їм необхідно тільêи підпорядêóватись томó, аби жити під
захистом чóжоãо розóмó. Одначе саме вони цьоãо не хочóть: ліпше бóти
нещасними, ніж підпорядêованими, таêа більшість людей.

19. Чи необхідно вважати натхнення явищем настільêи надприродним,
що воно знищило б звичайний хід природи? Зовсім ні. Достатньо
розãлядати йоãо яê наслідоê прямої дії невідомоãо начала на сили
моральної природи, пропорційно до яêої ці сили незрівнянно більше
напрóжені, ніж тоді, êоли вони ó незмінномó стані.

21. Важливо розóміти: це піднесення моãóтності розóмó походить не
від творіння, а від творця; воно óзãоджóється з одним заãальним планом;
воно є дією не особистою, а стосóється дії заãальної, яê і бóдь-яêа
божественна еманація: залишилися б цілêом православними і, більш цьоãо,
мали б тó переваãó над êонечним доãматиêом, що ліпше за ньоãо
óсвідомили б йоãо вірó. Таêим чином, знання, отримане в одêровенні, є
знанням вищим порівняно із знанням, отриманим звичайним розóмом, –
але зовсім не знанням надприродним.

22. З’являючись людині, Боã не зовсім себе виявляє: ніхто не бачив
обличчя Отця. Відповідно, даний порядоê не порóшено: ãідна подивó
ãіперболізація природних сил, і більш нічоãо. Спершó повідомлений Ним
бóханець і настóпноãо разó відновлений тією ж рóêою, яêа йоãо додала
йомó раніше. Де ж чóдо?

22. Одначе, чи добре відомі всі способи пізнання, яêі має дóша? Чи
відомі всі поєднання, всі можливі прояви її властивостей? Чомó в оêремі
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епохи при особливих обставинах ó природі людини не моãли б
розвинóтись чи проêинóтись нові сили, нові здібності? А в інший час
зãаснóти через браê їжі або вправляння? Настóпноãо разó з’явитись
зновó – і завжди – за планом, передбаченим провидінням? І зновó,
де ж чóдо? Зрештою, яêщо в людини є щось, що можна назвати
вільною волею, немає сóмнівó, ця вільна воля повинна мати певнó
аналоãію, певнó рівність із вищою волею, вираженням моãóтності
свободи, не більше й не менше. І яê тоді дізнатись, сêільêи ця воля
людини може отримати сил, енерãії, просторості, êоли зóстрінеться
з іншою волею, з нею з’єднається і в ній втратиться?

23. Іноземця, що потрапив до Анãлії без підãотовêи, без попередження,
неприємно дивóє механізм тієї промислової машини, яêа відбиває зовнішнє
життя анãлійців. Ні з êим обмінятись дóмêою. Рóх неймовірний, ось все,
що він побачить, але нічоãо таêоãо, що виêлиêало б співчóття. І відбóвається
це томó, що в Анãлії домінóє лише діяльна дóмêа, – а роздóми, дóмêа
споêійна зберіãаються в заêапелêах дóші або тісних сімейних взаєминах;
тóт і потрібно їх шóêати. Але êоли ви й отримаєте достóп до цьоãо
потаємноãо, вас, ймовірно, відштовхне та дивна сóміш стриманості та
еêсцентричності, яêа і є відмінною рисою анãлійсьêоãо хараêтерó і яêа таê
леãêо може спантеличити новоприбóлоãо мандрівниêа. Проте, яêщо вас
приймóть ó сімейномó êолі старої Анãлії, ви відчóєте безліч таêих óтіх та
симпатій, яêі винаãородять вас за нóдьãó першоãо прийомó, а яêщо вам
êоли-небóдь пощастить серед анãлійсьêої сім’ї, ó êрасивомó замісьêомó
бóдинêó, на зеленій ãалявині з чóдовими дóбами й бóêами вимовити слово
home таê, яê йоãо вимовляє êорінний анãлієць, я не знаю, та дóмаю, що
ви не пошêодóєте про втрачені споãади про свою êраїнó, хоч би цією
êраїною й бóла люб’язна Росія.

23-а. У Німеччині завжди борсаються в безмежномó оêеані абстраêції;
ó ньомó німець почóвається, мов ó своїй тарілці, зрóчніше, ніж на сóші;
томó нестриманість дóмêи доходить там до самоãо апоãею. Це дóже
зрозóміло. Що стримає політ чистої дóмêи, нетілесної, ні до чоãо не
застосованої? Де тóт небезпеêа? Коли дóмêа праãне втілитись ó життя,
праãне здійснитись на праêтиці, êоли з тих висот, серед яêих вона ширяла,
вона опóсêається до позитивної дійсності, для неї недостатні й безмежні
простори всесвітó. Минаючи межі всьоãо реальноãо, вона праãне все
більше і далі, і немає підстав їй спинятись.

24. Однаê треба визнати, що в цих безмежних мандрах дóші –
насолода надзвичайна. І я ãадаю, що лише ó цьомó забóтті дійсності, ó
цьомó її зневаженні, дóша може здійснити весь той запал, на яêий здатна,
і в підсóмêó досяãти вище пізнання, достóпне для неї ó тій частині бóття,
яêó вона змóшена відбóти на землі.

25. Слово! Що ж таêе слово?! Поãляньте на êерманича – він веде
êорабель поміж підводних êаменів, з власної волі вправляє ним, мов
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несеною водою довбнею... Це здійснюють деêільêа слів, яêі êапітан
час від часó виãолошóє. Таêе слово. Поãляньте на поле битви, де сто
батальйонів водночас оживають і êидаються на вороãа – це робить один
знаê, один жест ãенерала. Зновó слово. Уявіть собі цей ãолос, ще
моãóтніший, що лóнає ó всій безмежності природи ще чітêіше, ніж
бóдь-яêий людсьêий ãолос ó замêнóтомó просторі. І саме цей ãолос
є Словом досêоналим. Слово, відповідно, – це ãолос діяльний, ãолос
творчий.

26. Вважають, що пророцтва Св. Письма – звичайні передбачення
майбóтньоãо, не більше. Велиêа омана. Це – настанови, що аêтóальні ó
всі часи, справжні частини вчення, яê і все інше.

27. Дóх Святий, êажóчи вóстами своїх пророêів, не змінював людсьêої
подоби. Звідси, серце людини бóло створено лише раз таê, що вона може
передчóвати майбóтнє тільêи поза відомими теперішнім і минóлим: серце
людини, розóмне за походженням і таêе, що діє з власної волі, не може
чинити інаêше, яêщо не перестане бóти тим, чим воно є. Саме цей сóворий
зв’язоê майбóтньоãо з минóлим і теперішнім, непомітний для більшості
людей, дано бóло побачити пророêам Ізраїлю, я хочó сêазати, чітêіше, ніж
іншим смертним людям. І осêільêи зв’язоê бóв постійний, необхідний та
абсолютний, то очевидно, що й нині він є таêим же. Таêим цей зв’язоê
бóде й завтра, і завжди... Зовсім однаêові обставини, позиції ó всі часи
дають ідентичні резóльтати. Отже, навчання пророêа належить óсім часам,
óсім місцевостям, лише б йоãо вміли належним чином застосóвати.

28. Нелеãêо, звичайно, óсвідомити цю сóворó схожість епох. Глибоêе
відчóття, внóтрішнє óсвідомлення шляхів Божих, що народжóються ó
безмежній поêорі до проявів Йоãо вищої волі, лише вони можóть її виявити.
Те ж верховне начало, яêе створює талант пророêóвати, дарóє й розóміння
пророцтва. Пророê та йоãо тлóмач ó розóмовій ієрархії знаходяться на
одній лінії. Пророêом є той, хто досêонало розóміє пророêа.

29. Хотіли, наприêлад, зарахóвати велиêі передбачення Апоêаліпсиса
до певних часових епох: нерозóмна витівêа. Дóмêа Апоêаліпсиса – ніщо
інше, ніж неосяжна наóêа, сповна застосована до êожної миті несêінченноãо
часó, до всьоãо тоãо, що з дня ó день відбóвається довêола нас. Щоденно
чóтно звóêи цих жахливих ãолосів, щоденно ми бачимо страшні
страховисьêа, яêі звідтіль виãлядають. Ми – вічні свідêи сêреãотó машини
світó, яêий ó ньомó відбóвається. Одне слово, щоденна, вічна, всесвітня
драма – ось сóть преêрасної поеми Св. Іоанна: і розв’язêа цієї драми не
таêа, яê ó драмах, створених нашою óявою, але, за заêоном несêінченноãо,
вона продовжóється вічно і починається разом з початêом дії.

30. Мрійниêи, що тлóмачили Апоêаліпсис, чинили за призначенням.
Усі безóмства, яêі спричинила священна êниãа, ніêоли не бóли даремними,
êожне з них пояснюється. Наприêлад, міленарії бóли дóже потрібні: без
міленаріїв не бóло б хрестових походів. А хрестові походи бóли необхідні
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в êожномó разі. По-перше, без них не сформóвалося б нове
сóспільство. Далі, без цієї повчальної дії людсьêомó розóмові не
вистарчало б найбільшоãо приêладó можливоãо піднесення
реліãійним чóттям і не бóло б справжньоãо мірила для велиêоãо
двиãóна всіх справ на цьомó світі. Насамêінець, без цьоãо майбóтні
поêоління не пам’ятали б велиêоãо, необхідноãо, довершеноãо
повчання та на диво плідних дóмоê.

31. “Він – людина розсóдлива, – êажете ви, – але, яê і інші, шóêає
щастя, томó таê і метóшиться”. Гляньмо, що насамперед необхідно для
щастя? Чи не потрібно бóти задоволеним собою і всім на світі? Та я вас
запитóю, чи не лише дóрневі це достóпне? Преêрасний засіб, яê на мене,
відвернóти людей від жаãи щастя – це довести їм, що щасливими можóть
бóти тільêи дóрні.

31-а. Без сóмнівó, щастя, до яêоãо праãне більшість людей, неможливе
без примітивноãо задоволення собою та всіма. Щоб досяãнóти цьоãо
щастя, люди досяãають баãатства, почестей, слави. Але після тоãо, êоли
все це є, чи не слід вважати себе найрозóмнішим і найдосêоналішим та
вдовольнитись óсім, що сталося? Без цьоãо яêе щастя? Яê не óявляти
собі блаженство на землі, для повноти цьоãо блаженства завжди потрібне
тóпе самовдоволення, ще тóпіша байдóжість до всьоãо оточóючоãо. Давні
добре це знали. Більш відверті, більш наївні, ніж ми, вони не мали іншої
моралі, ніж ця. Хто таêий їхній мóдрець? Надмірний дóрень, що
захоплюється собою, і байдóжий до тоãо, що відбóвається довêола ньоãо.
У цьомó відношенні немає різниці між Епіêóром та Зеноном. Таêий
найдосêоналіший ідеал вищої мóдрості, яêий зóміла створити собі людина.
Яêа прірва між цією філософією, млявою, нерóхомою, зсóшеною, і тією,
яêа нам êаже: шóêайте царство небесне і все інше додасться вам. І, одначе,
що ж може бóти простіше за повчання, що міститься в цих чóдових словах
Спасителя? “Не шóêайте, – êазав він, – блаãа для самих себе, шóêайте
добра для інших, – воно обов’язêово до вас прийде, навіть êоли ви не
бóдете до цьоãо праãнóти: чи не є ваше особисте щастя частêою щастя
заãальноãо”?

33. Геть себелюбність, ãеть еãоїзм. Вони ж бо і вбивають щастя. Жити
для інших – це жити для себе. Доброзичливість, несêінченна любов до
подібних до себе – ось, повірте мені, справжнє блаженство, іншоãо немає.

33. Чи не є весь рóх речовини резóльтатом звóêових і ãармонійних
êоливань, повітряноãо флюїдó або яêоãось іншоãо флюїдó, ще тоншоãо,
ще ефірнішоãо, яêий проходить ó найщільніші тіла і діє безпосередньо
на елементарні молеêóли, з яêих ті сêладаються?

34. Для нас звóê – це щось, що діє на наш орãан слóхó. Та чомó не
може він бóти, за своєю ãармонійністю, початêом або причиною
несêінченної множинності змін та перетворень рідини, заêони й причини
яêих нам сьоãодні невідомі?
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35. Коливання повітря – ось що насправді є звóêом. Та чи може
повітря êоливатись, не впливаючи звично на навêолишні тіла?
Зрештою, протилежне вже доведене.

36. Безсóмнівно, повітря перебóває в постійномó рóсі. Чомó ж,
наприêлад, цим безперервним рóхом повітряної природи не можна
виêлиêати деяêі з незбаãненних явищ природи орãанічної, ті, що
відбóваються всередині тіл, яê ось: висхідний рóх соêів ó рослин,
êровообіã ó тварин і т.д., явищ, що перебóвають таê чи інаêше ó
протиріччі з відомими нам заêонами природи, а саме – з заêоном
заãальноãо тяжіння? Я, наприêлад, не бачó, чомó не моãли б яê
резóльтат цьоãо рóхó створюватись відомі співзвóчності між
частинêами мозêової рідини, волоêнами тощо, що перебóвають між
собою ó визначених ãармонійних взаєминах, чи то в одній і тій самій
істоті, чи в різних, і чомó не можóть ці співзвóчності виêлиêати певні
дії, яêі нас дивóють? Яêщо хвилеподібний рóх повітря може виêлиêати
êоливання стрóни, натяãнóтої ó співзвóчності з іншою стрóною, чомó,
запитóю вас, нерв не може відчóти таêих самих êоливань і з тієї ж
причини?

37. Звичайно, все це поêи що лише питання: та поãодьтесь, що êоли
б на ці питання бóли відповіді, яêі величезні можливості виêористання
відêрилися б тоді наóці про цифри і яê бóла б розширена ãалóзь
математичної достовірності!

38. Чи існóє несêінченність просторó, я не знаю, але знаю, що існóє
несêінченність часó, знаю, що ця несêінченність, ця незмінювана
тривалість, ця безмежна спадêовість óсьоãо і є самим життям або
досêоналим існóванням. І насамперед: êінцеве – множинне, а несêінченне
– ні. Ідея множинності зливається в моїй ãолові з ідеєю знищення; ідея
єдності – з ідеєю вічності. Отже, знищення для мене є злом, вічність –
добром, зло праãне тільêи знищóвати, блаãо (добро) – тільêи оберіãати;
відповідно, вічність, блаãо, життя – це одне і те ж.

Я називаю це двома остаточними ідеями людсьêоãо розóмó, адже
вони перебóвають на двох êінцях тієї межі, яêа є йоãо мірилом. Всі інші
ідеї людини зводяться до цих ідей або ж поєднóються з ними, томó розóм
людини не може знати нічоãо таêоãо, з чим не бóла б пов’язана ідея
знищення або ідея збереження. Яê основа óсіх наших мірêóвань, і не лише
сóджень, а й óсіх наших відчóттів, ці межі, в яêих і відбóвається весь рóх
нашоãо розóмó, є, несвідомо для нас, заêоном нашоãо мислення. Заóважте,
що навіть ідеї чисел, хоч і здаються чóдернацьêими за своїм поняттям,
óсе ж не виходять за їхні межі, бо ідеї чисел – це ідеї поділó і сêладання:
ділити означає знищóвати, а сêладати – створювати.

Дóмêа, особливо моральна, на мою дóмêó, не може мати іншої основи,
êрім цієї. Всяêа ідея досêоналості, êраси, ãармонії, доброчинності, любові
є лишень видозміною ідеї збереження, всяêа ідея недосêоналості,
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потворності, розбратó, пороêó, ненависті є видозміною ідеї знищення.
Ми не можемо óявити собі нічоãо доброãо або преêрасноãо, не приписóючи
йомó водночас тривалості, неперервності, стійêості, або óявити собі зло,
потворність, не поєднóючи їх з ідеєю нестійêості, перервності, знищення.
Таêим чином, наш розóм постійно перебóває між дóмêами про життя і
смерть, і, справді, лише ці дві дóмêи êерóють ним.

Необхідно заóважити, що відчóття самозбереження зовсім не є
сêладовими цих елементарних понять нашоãо розóмó. Початоê
самозбереження є початêом світó тваринноãо, зовсім відмінноãо від
початêó моральноãо. Потрібно бóло їх об’єднати для створення
досêоналоãо життя. Саме це і зробила християнсьêа філософія,
запропонóвавши ідею вічноãо спасіння яê досêоналоãо щастя.

39. Уявімо, що історичний фаêт óтвердження християнства бóде
пояснено найприроднішим чином, яê, наприêлад, розвитоê іóдаїзмó під
впливом йоãо змішання із східною філософією та філософією ãрецьêою...
Питання: де тóт доêаз, що спростовóє одêровення? Коли Спаситель
стверджóвав, що Отець постав перед ним ó явленні незвичномó та
несподіваномó, в яêомó сам він, наприêлад, пізніше явився апостолові
Павлові? І чи не мовлено нам, що він слóхав і запитóвав óчителів, і ще, що
дитина виростала і зміцнювалась дóхом?

40. Є історична правда фаêтó, є історична правда сенсó: в історії є
аналіз, але є там і синтез, я б навіть сêазав, що в історії є a priori не
менше, ніж a posteriori.

41. Поза всяêим сóмнівом, найбільш істинним в історії є не те, що
вона розповідає, а те, що вона дóмає, що вона óявляє, що вона вимислює.
У цьомó сенсі поетичні óяви можóть бóти ближчими до істини, ніж
найсóмлінніша розповідь, таê само, яê звичайне розмірêовóвання часто
достовірніше за дослід. Зв’язоê між подіями можна собі лише óявити, ó
хроніці йоãо не знайти: тóт зайві висновêи сóто розмірêовóвальні, адже
розóм, зрештою, не може охопити минóле, яêе залишається надбанням
óяви та поезії. До тоãо ж, очевидець дóже часто, а, може, й ніêоли, не
бачить подію таêою, яêою вона бóла, і по сêінченні віêів ãлибоêий мислитель
óявляє собі історичні події правильніше, аніж сóчасниê, задіяний ó них.
Що повинен бóв для цьоãо зробити мислитель? Він виходив із принципó,
яêий поза плином історичних подій, тобто з принципó апріорності. Ось
вимисел і разом із цим – вища історична правда. Можна сêазати, що цю
правдó не містить історія, що її внесено пізніше дóмêою. Таêа правда, яêó
ми бачимо ó Нібóра, в Гізо та ін.

42. Коли баãато розêазано, ще потрібно розãадóвати. Тоді множинність
подій, хаос фаêтів зниêає, підпорядêовóючись розмірêовóванню; замість
розповіді з’являється арґóмент, силоãізм і, зрештою, моральний заêон
часів.

42-а. Історія нашої êраїни, наприêлад, розêазана недостатньо. Але
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це, однаê, не означає, що її не можна розãадати. Дóмêа більш сильна,
більш прониêлива, ніж дóмêа Карамзіна, êоли-небóдь це зробить.
Російсьêий народ тоді довідається, що він таêе, або, точніше, те, чоãо в
ньомó немає. Він вважає тепер, що він таêий самий народ, яê інші; тоді, я
впевнений, він із жахом переêонається ó власній моральній óбоãості – він
дізнається, що провидіння поêи що давало йомó життя лишень для тоãо,
щоби мати в йоãо особі динамічнó силó ó світі, і наразі не для тоãо,
щоб поêазати себе свідомо. Тоді ми зрозóміємо, що важливі на землі,
але ще не діяли. Таê само, яê народи, що óтворили нове сóспільство,
спочатêó відіãравали на світовій арені роль матеріальної сили і зайняли
своє місце яê свідомі лише тоді, êоли підпорядêóвались іãові йоãо
заêонó. Ми таê само сьоãодні є лише фізичною силою, а моральною
силою станемо тоді, êоли зробимо те ж, що здійснили вони. Та êоли
це бóде?

43. Невірóючий, на мою дóмêó, óподібнюється незãрабномó цирêачеві
на линві, яêий, стоячи на одній нозі, невправно шóêає рівноваãó іншою.
Але й поãаний артист вимаãає оплатити йоãо штóêовини. А той, інший
(вправний. – М.Ж.), цирêач, що отримає він за свою працю? Яê я розóмію,
нічоãо, êрім óтоми. Коли бачиш, яê він балансóє, за ньоãо стає лячно,
хочеться простяãнóти йомó рóêó і сêазати: “Злазь, приятелю, інаêше ти
зламаєш собі шию”.

44. «Many are poets, that have never penn’s», – сêазав Байрон. Але що б
він не ãоворив, одна лише дóмêа не творить поета, він повинен ще вміти її
висловити, осêільêи поетична дóмêа неповна, поêи вона не втілена ó слово.
Поетичне натхнення, на мою дóмêó, настільêи ж натхненне словом, сêільêи
й ідеєю. Дóмêа безмовна, дóмêа безтілесна, а вся поезія – це плоть, хоч
би, яê ó наш час, вона лише розмірêовóвала. Не можна бóти поетом ó прозі.
Усі велиêі прозаїêи, яêих зараховóють до поетів, – Фенелон, Бóфон, Рóссо,
– не володіли, яê на мене, ані найменшим талантом поетичної творчості.
Матеріальний елемент цьоãо талантó її обóмовлює. Я вимаãаю від поета,
щоб він вразив мої нерви точно таê само, яê і мою дóшó.

45. Поезію дано нам для тоãо, щоб з’єднати фізичний світ із розóмовим
і щоб зачарóвати розóм цим поєднанням. Мóзиêа бóла поêлиêана для
цьоãо ж, і вона передóвала поезії, але сама вона не змоãла б здійснити
цю дію: їй опирався б розóм. Необхідно бóло обманóти розóм – таê виниêла
поезія.

45-а. Мають рацію ті, що в óмоãлядах опираються на заêон протиріч:
це, без сóмнівó, найвидатніший заêон, але щодо Боãа йоãо не частіше
застосóєш, аніж бóдь-яêий інший заêон, створений обмеженим розóмом
людини. Сóтність Боãа в томó й поляãає, що ó йоãо всемоãóтності щезає
бóдь-яêе протиріччя, і неможливе для нас – можливе для ньоãо.

46. Коли тільêи розóм праãне пізнати Боãа, він створює собі Боãа
власними рóêами, не праãнóчи óсвідомити Боãа істинноãо. Томó, яêщо б
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Боã не відêрив себе людям, людина знала б тільêи тоãо Боãа, яêий
створений людиною.

Та êажóть: отже, Він відêрив себе людині ó всій повноті своїй? Зовсім
ні. Він явив себе настільêи, насêільêи це бóло необхідно, – щоб людина
моãла шóêати Йоãо в цьомó житті і знайти Йоãо в іншомó – ось і все.

47. Хто таêі анãели? Розóмні істоти, що переважають розóмовó сóтність
людини й недосяжні нашомó відчóттю. Чомó б їм не бóти? Гадаю, справа
тóт не в сóмніві, а в невідомості. У êнизі Бóття не зãадано про
сотворення анãелів, але вона – не про виниêнення всьоãо, а тільêи
тоãо, що стосóється людини. Це і є, по-моємó, одна з рис, що
найбільше відрізняє її від всіх відомих êосмоãоній, і один із
найважливіших доêазів істинності тоãо походження, яêе їй
приписóють. Тóт ідеться саме про те, що необхідно бóло сêазати: чи
не наãадóє це фізичний заêон найменшої дії? Немало зóстрічаємо
анãелів далі, ó Біблії, але це мова тоãо часó. Боã може ãоворити з
людиною тільêи людсьêою мовою. Нас не повинно дивóвати, що Він
хоче, щоб людина зрозóміла Йоãо, êоли Він поблажливий, êоли звертається
до неї.

Але віра в анãелів не повинна на цьомó базóватись, інаêше êожне
слово священної êниãи ставало б доãматом.

48. Отже, чи є вірою вчення про анãелів? Безóмовно, ні. Більш тоãо,
чи може людина, створена за подобою Божою, заêонно визнати істот
вищих за себе? Сóмніваюсь. Ісóс не бóв анãелом, а бóв Боãом і людиною
водночас. Гадаю, томó можна засóмніватись ó томó, що між розóмовою
природою людини і розóмовою природою Боãа існóє яêась проміжна
природа. Однаê виêлючно правильним є те, що ó всі часи натовп, яê і
найãлибші óми, не виêлючав властивості досêоналіші, ніж наші власні.
Цілêом можна не надавати значення цій вірі, та відêидати її яê ãрóбий
забобон, яê на мене, ще більший забобон.

49. Сведенберã бóв людиною ãлибоêодóмною. Але він помилився,
êоли створив езотеричне вчення: це тільêи зменшило êористь, яêó йоãо
вчення дали б самі собою. Та що стосóється йоãо êоротêоãо знайомства
з небесними силами, то тóт не слід дивóватись. Я здивóвався б значно
більше, яêщо, зважаючи на те, яê він мислив, він не наблизився б до
них.

50. Ви часто чóли, що сон схожий на смерть. Це зовсім неправильно.
Я ãадаю, що саме сон – це швидше справжня смерть, а те, що називають
смертю, можливо, і є життям... У сні життя моãо Я переривається, ó смерті
цьоãо немає... Яêщо б при цьомó перестало існóвати моє Я, настало б
знищення. З моãили немає вороття, але після снó ми повертаємось до
своãо Я. Та сêажіть, чи це життя, êоли немає дóмêи про те, що живеш, хоч
би й протяãом цієї миті?

51. Справа в томó, що по сóті справжня смерть є сêладовою і самоãо
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життя. Ми бóваємо мертвими, зовсім неживими половинó нашоãо
життя, без перебільшення, але в бóêвальномó, істинномó смислі слова
мертвими. Тисячó разів на день, яêщо ви óважно ãлянете на самих
себе, ви побачите, що за мить до цьоãо ó вас бóло не більше життя,
ніж до народження, що ó вас не бóло найменшоãо óсвідомлення
власних вчинêів, навіть відчóття своãо існóвання. Де ж тóт бóло життя?
Життя дерева, ó ліпшомó випадêó життя зоофіта, навіть не життя
одóхотвореної істоти, і вже, звичайно, не життя істоти розóмної.

52. Життя нерідêо вислизóє від нас, потім воно повертається,
але бóло б неправильно стверджóвати, що ми живемо безперервно.
Життя розóмне переривається щоразó, êоли втрачається свідомість.
Чим більше таêих хвилин забóття, тим менше життя свідомоãо, а яêщо
немає нічоãо, êрім таêих хвилин, це – смерть. Щоб померти таê, не
потрібно поêидати це життя, а іншої смерті, звичайно, немає. Смерть
ó житті – це і є смерть.

53. Давайте обóмовимось. Коли я êажó: свідомість, я маю на óвазі не
тó ідеолоãічнó свідомість, на яêó опирається сóчасна філософія – звичайне
відчóття нашоãо бóття. Я маю на óвазі подарованó нам владó щомиті
впливати на мить майбóтню, творити самостійно своє життя, а не пóсêати
її на самоплив, яê це робить тварина. Остаточна втрата цієї свідомості –
ось що вбиває безповоротно, і чи знаєте чомó? Томó що це і є вічне
проêляття. Хіба може розóмна істота влаштóвати собі більшó мóêó, ніж
небóття?

54. Те, що язичниêи називали мóдрістю, доброчесністю, вищим
блаãом, – óсе це ми називаємо небом.

55. Я дóже добре знаю, звідêи до мене приходять поãані дóмêи; лише
божевільні вважають, бóцімто знають, звідêи ó них берóться ãарні.

56. Християнсьêе милосердя – розóм без можливості бóти
застосованим до самоãо себе.

57. Добрий розóм таê само природно тяжіє до віри, до підпоряд-
êóвання, яê поãаний розóм відêидає бóдь-яêó вірó, чинить спротив
найменшомó підпорядêóванню.

57-а. Філософ робить із Боãа заêон, ãармонію, всесвіт, не знаю, що
ще, а потім êаже: “Боãа неможливо осяãнóти”. Гадаю, таê. Яê я осяãнó
цьоãо Боãа – безладноãо, помноженоãо до несêінченності, розóм і матерію
водночас? Та це зовсім не той Боã, яêий сóщий, цьоãо ж Боãа створили
ви. З найпростішої ідеї ви зробили найсêладнішó. Кажóчи правдó, дивóюсь,
що ви не знаєте, яê її зрозóміти.

57-б. Ми знаємо лише невеличêó частинó нашоãо бóття, тó, яêа
стосóється справжньоãо життя; ми добре знаємо, що воно продовжóється
значно довше, і попри це – нечóвана річ! – ми хочемо óсвідомити заêон
нашоãо бóття сповна.

58. Пантеїст називає світ “Все”. Він допóсêає, що світ досêоналий.
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Причинó й початоê óсьоãо він бачить ó “Всьомó”. Це “Все” вічне,
несêінченне, розóмне, воно охоплює óсі часи, óсі простори. Зрештою, всі
атрибóти, яêі деїст приписóє Боãові, пантеїст знаходить ó своємó “Все”.

Нó, нехай бóде таê. Система цілêом послідовна і її можна чітêо довести.
Варто лише визнати “Все” – і все інше лоãічно випливатиме із
встановленоãо таêим чином початêó.

Але все це, очевидно, зводиться до заміни одноãо слова іншим, томó
Спіноза міã бóти дóже реліãійним і, без сóмнівó, бóв таêим. Насправді,
êоли читаєш йоãо, мимоволі захоплюєшся чимось надзвичайно набожним,
що видно з математичної завзятості йоãо арґóментації, і це справляє
тим більше враження, чим менше йоãо очіêóєш.

Зрештою, пантеїзм є в бóдь-яêомó надмірномó поêлонінні перед
природою; силêóючись бачити свідомість сêрізь, перетворюють óсе ó
свідомість і, таêим чином, виявляється, що весь всесвіт – це єдиний
велиêий розóм, яê ó пантеїста. Гляньте на Бонне, Палея та інших.

59. Інстинêт тваринний та інстинêт людсьêий – дві цілêом інші речі.
Перша – це імпóльс фізичний, або чóттєвий; дрóãа – непевне сприйняття
розóмó, яêе змішóється з відчóттям тільêи томó, що воно невиразне.
Насправді ж вони зовсім відмінні. Людина має інстинêт не таêий, яê
тварина; це виêлючало б розóм. Людина володіє розóмом своєрідно. У
людини інстинêт сам по собі нічоãо не визначає, він діє в ній лише в
поєднанні з розóмом, енерãію яêоãо іноді посилює, а іноді й послаблює. У
тварин інстинêт – єдина основа всієї їхньої аêтивності. Саме томó інстинêт
ó тварин таêий сильний, що іноді наче переважає навіть силó людсьêоãо
розóмó.

60. Що потрібно, аби чітêо бачити? Не дивитись êрізь самоãо себе.
61. Що таêе християнство? Наóêа життя і смерті.
62. Що таêе ãромадсьêий порядоê? Тимчасові ліêи від тимчасової

недóãи.
63. Що роблять заêонодавчі, політичні, юридичні і схожі до них

заêлади? Вони виправляють зло, яêе самі ж спричинили.
64. Ким стали варвари, рóйнівниêи древньоãо світó? Християнами.
65. Що бóло б із світом, яêби не прийшов Ісóс Христос? Ніщо.
66. Чи траплялось êомóсь бачити ó сні, що два на два – п’ять. Ні.

Навіщо ж ãоворити, що ó сні ми не êористóємось нашим розóмом?
67. Що роблять з дóмêою ó Франції? ¯ї висловлюють. У Анãлії? ¯ї

застосовóють праêтично. У Німеччині? ¯ї переварюють. А що роблять із
нею в нас? Нічоãо, і чи не знаєте, чомó?

68. Люди вважають, що живóть ó товаристві, êоли сходяться ó містах
або інших заãороджених місцях. Ніби тіснитись один до одноãо, збиватись
ó êóпó, бóти отарою, мов вівці, – означає жити в сóспільстві.

69. Роêів п’ять томó я зóстрів ó Флоренції людинó, яêа мені дóже
сподобалась. Ми провели разом тільêи деêільêа ãодин, не більше,
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щоправда, дóже приємних і дóже ãарних, і я не зміã ще видобóти з
цієї людини всієї êористі, яêó можна бóло отримати. Це бóв
анãлійсьêий методист ó сêладі, здається, місії на півдні Франції. Та
êоли я з ним познайомився, він щойно повернóвся із Святої землі. У
ньомó бóла дивна сóміш запалó і побожності, живої ціêавості до
велиêоãо предметó власної тóрботи – реліãії, і байдóжості, холодó,
споêою до всьоãо іншоãо. У ãалереях Італії велиêі твори мистецтва
йоãо майже не ціêавили, але маленьêі сарêофаãи часів перших століть
Церêви особливо йоãо захоплювали. Він їх розãлядав і розмірêовóвав
про них із натхненням; ó них він бачив щось святе, зворóшливе і
ãлибоêо повчальне, і він поринав ó роздóми, до яêих вони йоãо
спонóêали. Отже, я провів із цією людиною лише деêільêа ãодин –
час зовсім êоротêий, майже миттєвість, відтоді я нічоãо про ньоãо не
знаю. І що ж! З цією людиною я тепер спілêóюсь більше, ніж із бóдь-êим.
Не минає і дня, щоб я не зãадóвав йоãо, – і завжди з хвилюванням, з
дóмêою, яêа в моїй таêій велиêій жóрбі мене підбадьорює, серед численних
розчарóвань мене підтримóє. Ось справжнє товариство для розóмних істот!
Воістинó, ось яê дві дóші впливають одна на однó: простір і час тóт не
можóть нічоãо вдіяти!

70. Часто чóти, яê про старця êажóть: “Він впав ó дитинство,
бідненьêий!” Ні, річ ó тім, що він ще не вийшов з дитинства. Поãляньте на
йоãо життя: він завжди бóв дитиною, і тепер він продовжóє бóти тільêи
тим, êим завжди бóв.

71. Блаженною бóла б людина, яêби моãла повертатись назад. Це
неможливо! Уставлений порядоê вимаãає, щоб вона постійно рóхалась
вперед, жодноãо êроêó назад, вперед безóпинно, і щоб вона збирала (на
свою ãоловó) ãріх за ãріхом. Але після смерті, тоді – таê, саме тоді –
божественне милосердя – треба на ньоãо сподіватись – дозволить їй на
мить зóпинитись, переãлянóти минóле, можливо, навіть небаãато
відстóпити назад.

72. Однаê ви знаєте, що існóє християнсьêа сповідь, яêа не визнає
чистилища. Вона хоче, щоб ми, підтиснóвши ноãи, прямо перестрибнóли з
цьоãо життя в те, інше, де все непорóшно, незворотно, невиправно.
Жорстоêе вчення, ще більш жорстоêе, ніж хибне.

73. Яêщо ви захочете дізнатись, що таêе дóша тварин, то (вибачте,
бóдь ласêа) зверніть óваãó на те, що відбóвається з вами протяãом
половини дня, і ви отримаєте про це деяêó óявó.

74. Заóважте, що навіть найрозóмніша тварина нічоãо не доводить.
Яêщо ми іноді й бачимо ваãання тварини до переходó до дії і ніби її роздóми,
то однаêово не знаємо меж її відчóттів і яê далеêо вони можóть зайти в тих
істот, яêі êерóються тільêи ними. Тваринам притаманна наслідóвальність
сóто чóттєва, майже механічна, і яêщо б нам вдалося її достатньо зрозóміти,
вона пояснила б нам все, що з ними відбóвається, таê що не залишилося
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б найменших підстав для нерозóміння. Ми самі наслідóємо баãато
речей цілêом машинально, зовсім цьоãо не підозрюючи; несвідомо
переймаємо звичêи людей, з яêими живемо; присвоюємо собі їхні
заходи, наслідóємо їхні рóхи і навіть їхню інтонацію. У цьомó сóть
нашоãо сóто тваринноãо походження.

Що стосóється деяêої нашої здібності до вдосêоналення, яêó ми
бачимо ó тварин, то, аби її пояснити, немає необхідності впадати ó відчóття;
достатнє пояснення – заêон орãанічноãо життя. Хіба ó рослин немає своїх
звичоê? Ми моãли б прищепити їм і нові, êоли б ліпше знали їхню бóдовó,
– це бóло б вихованням рослин; отже, й тóт бóв би рóх вперед, яê ó тварини.

Бóфон та інші натóралісти ãоворили приблизно те саме. Та
необхідно звернóти особливó óваãó на розóміння, яêе прийшло з
досвідом, з нашою власною природою. Адже найважливіше для нас
– зрозóміти, що зовсім не протяãом óсьоãо дня людина залишається
людиною; до цьоãо далеêо.

Бóфон , яêщо мені не зраджóє пам’ять, заперечóючи ó тварин бóдь-
яêе розóміння, водночас приписóє їм своєріднó свідомість власноãо бóття.
Дивна дóмêа! Чи завжди я сам маю цю свідомість? Більш тоãо, чи не
потрібно мені доêласти певних зóсиль, щоб прийти до цієї свідомості?
Невже тварина має щось таêе, що навіть я не маю постійно? Дóрниці!

75. Повторюватимемо безóпинно: яê можемо ми бóти нещасливими?
Хіба ми не створені за подобою Божою?

76. Таê, óсе відбивається ó свідомості. Немає ó природі таêоãо заêонó,
яêий не повторювався б ó моємó Я. Усі явища фізичноãо світó
відтворюються ó світі інтелеêтóальномó. Дóмêа ó собі відтворює всі рóхи
природи. Але дóмêа знає, а природа не знає. Життя дóмêи – пізнання,
життя природи – пасивний рóх. Коли дóмêа перестає óсвідомлювати, вона
перестає існóвати. Ось чомó Спаситель сêазав: “Вічне життя поляãає в
томó, щоб пізнати Тебе, Отче мій”.

77. Людина впродовж óсьоãо своãо життя може вірити ó знищення
своãо бóття, але за хвилинó до смерті вона ó це ніêоли не вірила й ніêоли
не повірить. Тієї ж миті, êоли вона відчóває, що розпадається, вона відчóває,
що продовжóє існóвати. Ось, я ãадаю, велиêий початоê заãальної стійêості
сóщоãо, цьоãо разó виражений ó вищомó стóпені нашоãо Я.

78. У природі є пластична сила, що творить лише форми. Це і є,
ймовірно, істинна життєва основа, що містить ó собі всі життєві сили.
Ніде вона не виявляється таê виразно, мов ó êристалізації. Справді, дивне
це явище – êристалізація! І зверніть óваãó, таê діє природа під час
óтворення первісних тіл: неосяжна тема для розмірêовóвання.

79. Є сила розóмó і є відповідна до неї сила óяви. Чи не підходять ці
дві сили всесвітньої природи ближче до сили творчої, чи не найліпше
наслідóють її? Цілêом можливо.

80. Що роблять під час молитви? Дарóють життя своїй дóші: праця
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воістинó божественна. Той же, хто дарóвав життя незлічимій
êільêості дóш, той, хто не перестає дарóвати йоãо вічно, той, хто
до заêінчення віêів не робитиме нічоãо іншоãо, êрім завжди і сêрізь
поширюватиме, сіятиме життя, – чи є він Боãом, чи ні? – я вас про
це запитóю.

81. Що таêе розóм? Я не знаю іншоãо розóмó, êрім своãо власноãо;
йоãо ж не називаю розóмом – я називаю йоãо óбоãістю. Сêажіть, хіба я не
володію ним?

82. Чи вважаєте ви, що людина за природою ліпше розóміє смерть,
ніж народження? Звичайно, ні. Вона бачить, яê довêола неї істоти зростають
та помирають, і, з-поміж інших, – істоти подібні до неї. Вона не знає, чи
існóвали вони раніше в іншомó виãляді – перед тим, яê набóти подобó
теперішню. Вона не знає, чи житимóть вони (істоти. – М.Ж.), êоли
життя втратять, однаê вона дóмає певним чином осяãнóти смерть,
осêільêи вона її боїться. Боїться людина зовсім не страждань, бо не
знає, чи бóдóть страждання; таêож боїться вона не знищення, бо що
страхітливоãо ó припиненні існóвання? Отже, вона дізналась, не знаю,
яê, що після смерті вона ще бóде жити. Та вона не знає, яêим бóде
те, інше життя, і жити цим новим життям, і подобою, відмінною від
образó теперішньоãо, їй здається жахливим. Ось ще одна велиêа
леãенда, народжена ó прадавні часи таê само, яê і фóндаментальні
ідеї людсьêоãо розóмó, яêі вона таêож не сама собі дарóвала, але яêі
повинні бóли бóти їй повідомлені тоді, êоли ó всесвіті творилось
розóміння.

83. Але що таêе смерть? Це миттєвість ó ціломó бóтті людини, êоли
вона перестає відчóвати себе ó своємó тілі, – й більш нічоãо.

84. Ні безсмертя дóші, ні її безтілесність не можна чітêо довести. Але
що можна довести, то це її існóвання після тієї миттєвості, яêó ми називаємо
смертю. Більше нічоãо й не потрібно для спільної моралі.

85. Християнин безóпинно переходить із землі на небо і з неба на
землю, і заêінчóє тим, що оселяється на небі.

85-а. Маємо більше заêонних вірóвань, аніж сóмнівів: ось що
означають піднесені слова Св. Павла: “Милосердя óсьомó вірить”.

86. Ніхто не вважає, що має право щось отримати, полінóвавшись
бодай простяãнóти за цим рóêó. Є лише один винятоê – щастя. Вважають,
цілêом нормально мати щастя, не зробивши нічоãо для йоãо надбання,
себто не заслóживши йоãо.

87. Єдиний спосіб вірити в Боãа – поêладатись на ньоãо: ось чомó
той не вірить, хто не молиться.

88. Християнсьêе безсмертя – це життя без смерті, а зовсім не життя
після смерті.

89. Ви любили цю недавно померлó людинó, ви її шанóвали. А тепер
вона для вас – тóжливий споãад, споãад жóрливий і, можливо, світлий
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водночас. Але ви її більше не любите, ви її більше не шанóєте, ви
лишень її пам’ятаєте. Та і яê, насправді, любити і поважати прах?
Але êоли б випадêово ця людина ще жила, не знаю, де – в яêійсь
далеêій стороні, ó невідомій êраїні? Яêщо б вона тільêи бóла відсóтня,
яê інші ваші дрóзі? Чомó ж тоді ви не маєте таêих почóттів, яêі бóли
раніше? Я не бачó в цьомó жодних перепон. І ось поêлоніння святим.
Вірити серйозно, сóмлінно в безсмертя дóші і не шанóвати ãідних
нашої поваãи людей тільêи томó, що вони не живóть тóт, на землі, –
хіба це не абсóрд?

90. Чи пам’ятаєте ви, що бóло з вами на першомó році вашоãо життя?
Ні, êажете ви. Тоді не слід дивóватись, що ви не пам’ятаєте себе до
народження.

91. Нам наêазано любити ближньоãо, але чомó? Щоб ми любили
êоãось, êрім самих себе. Це – не мораль, а просто лоãіêа. Що б я не
робив, між істиною та мною завжди стає щось: це “щось” – я сам, бо
ж істинó застóпаю я сам. Томó є лише один спосіб відêрити її –
самоóсóнóтись. Непоãано частіше повторювати для себе те, що,
знаєте, êолись сêазав Олеêсандрові Діоãен: “Відійди, дрóже, ти
застóпаєш мені сонце”.

92. Лише оêо милосердя видюще: ось óся філософія християнства.
93. Що виробляють люди ó спільномó житті? Азот: вони вбивають

один одноãо.
94. Чи відчóваєте, яê ó вас зароджóється істина? Ні. А брехня?

Звичайно.
95. Усе моє єство обóрюється при дóмці про те, що Боãові приписóють

яêóсь нездатність. Це роблять завжди, êоли йдеться про вічні заêони,
нерóхомий порядоê, встановленó ãармонію, вічнó матерію, монади,
елементи або щось таêе. Завжди вважають, що Боã не спроможний óсóнóти
це – чи êажóть про це, чи ні.

96. Деêарт, яê відомо, не сприймав дóмêó про обмеження
божественної моãóтності. Що стосóється мене, то я не можó її поставити
під сóмнів. Страх, яêий я завжди відчóвав перед цією дóмêою, бóв зорею
моãо життя.

97. Яê не назвати орãанічнó істотó, вона завжди стосóватиметься
земної êóлі. Природó розділили на орãанічнó та неорãанічнó. Небесні тіла
не можна зарахóвати до жодної з цих êатеãорій, а з оãлядó на безмірність
просторів, в яêих вони рóхаються, їх поêи що перетворили просто в
матеріальні точêи. Що стосóється нашої планети, ми знаємо тільêи однó її
зовнішню оболонêó, і ця оболонêа стала предметом велиêої наóêи. Що ви
можете протиставити цьомó? Хіба емпіризм не цілêом задоволений таêим
поділом? Чоãо вам ще?

98. Усі ви, що не довіряєте християнствó, – вважаєте себе дóже
сильними. Тож знайте, що навіть цієї сили, яêою ви таê хизóєтесь, з оãлядó
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на те висвітлення, з допомоãою яêоãо вам представлене
християнство, значно більше заêладено в томó, щоб бóти
християнином, аніж ó томó, щоб ним не бóти. Вас ляêають пересóди
і забобони. І що ж – саме в невір’ї, а не ó вірі, й поляãає пересóд і
забобони. Сêажіть, яê ви стали таêим, яêим ви є? Чи не таê, яê народ
стає християнином? Хіба ви не таê, яê народ, повторюєте êатехизис,
не розóміючи йоãо? Те, що ви демонстрóєте таêó впевненість, – чи
не вважаєте ви, що самі це виãадали? Бідні люди! Озирніться: чи не
парафіяльний священиê вас цьоãо навчив?

99. Коли філософ вимовляє слово “людина”, чи завжди він добре
знає, що хоче сêазати? Не дóмаю.

100. Людина народжóється таê само, яê інші тварини. Людина
відрізняється від тварин тільêи орãанізацією, притаманною лише їй і
завдячóючи яêій вона належить до оêремоãо видó ó тваринномó царстві.
Це, звичайно, ще не людина розóмна, тобто людина освічена, – незвичайна
істота, для яêої немає місця ó природі. Коли пишóть траêтати про
людсьêе розóміння, намаãаються пояснити собі, яê людина-тварина
стає істотою розóмною. Тóт помилêа і неясність. Людина-тварина
стає людиною розóмною – це таê, але не з необхідності, а випадêово.

101. Гіпотеза про людинó-тваринó – êажó: ãіпотеза, осêільêи таêó
людинó ніхто ніде не бачив, адже вона, народившись між собі подібними,
ні на мить не може залишатись таêою, яêою з’явилась на світ, – ãіпотеза
ця, повторюю, дóже êорисна для наóêової патолоãії і для філософічної
ãіãієни. Та що робити з нею філософії ó прямомó розóмінні слова? Яêщо
філософія цим займається, то з філософії людини вона трансформóється
ó філософію тварини і стає вже тією частиною природної історії, яêа вивчає
звичаї тварин, розділом про людинó в зоолоãії.

102. Народ російсьêий, народ співочий, а не яêий ãоворить. В одній
ãóчноãолосій російсьêій пісні більше російсьêоãо життя, ніж ó ціломó стосі
російсьêих літописів.

103. Запропонóйте заснóвати премію за те, щоб віднайти ідею,
народженó в Росії.

104. Нехай мені сêажóть, що саме створила золота середина або
чомó саме вона допомоãла розцвісти. У цьомó сóть питання.

105. Ви хочете створити слов’янсьêий світ: чомó б тоді й татарам не
спробóвати ó свою черãó створити світ татарсьêий? Порівняйте минóле
обох цих рас і ви переêонаєтесь, що в татар більше шансів на óспіх, ніж ó
вас. Вони себе зареêомендóвали яê завойовниêи, яê засновниêи.
Маãометанство себе вичерпало, це правда, і поêи вони залишатимóться
маãометанами, вони не зможóть блисêóче зновó прийти на світовó аренó,
але нехай вони одноãо преêрасноãо дня станóть християнами – і ви
побачите! Дивне майбóтнє, що очіêóє всесвіт, – напівсвіт слов’янсьêий і
напівсвіт татарсьêий. Панславізм і пантатаризм – ось віднині дві рóшійні
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ідеї людства. Треба визнати, що ця система на диво спрощóє розвитоê
людства.

106. Кажóть про Росію, що вона поза Європою і поза Азією, що вона
– оêремий світ. Нехай бóде таê. Але потрібно ще довести, що людство,
оêрім двох сторін, названих словами “захід” і “схід”, має ще третю сторонó.

107. Я надаю переваãó бичóвати свою батьêівщинó, надаю переваãó
засмóчóвати її, лише б її не обманювати.

108. Російсьêий ліберал – бездóмна êомашêа, що ãріється на
сонячномó промені; сонце це – сонце заходó.

109. Кожна річ ó природі має щось óêладене в неї нашим розóмом
або нашою óявою; це і є невидиме, яêе хóдожниê повинен втілити ó своємó
творі, адже саме це нас зачіпає, нас хвилює, а зовсім не сама річ, яêó
бачимо.

110. Горе народові, яêоãо рабство не змоãло принизити, – він
створений бóти рабом.

111. Граф де Местр êазав: “Перебільшення – це правда чесних
людей”, тобто людей з переêонаннями, адже чесна людина не може
не мати їх.

112. Недоброзичливість смертельна для пишномовства, яêщо воно
не обóрює або не виêлиêає зневаãи.

113. Є обличчя, на яêих написано “ні”. Людина з переêонаннями
інстинêтивно від них відвертається.

114. Є натóри, позбавлені здібності стверджóвати що-небóдь, вони
бояться вимовити фатальне “таê”, наче молода дівчина, êинóта
невблаãанною волею батьêів ó обійми нелюба.

115. Слово звóчить лише ó чóйномó середовищі.
116. Слово – êвітêа, яêа розêвітає тільêи ó співчóтливій атмосфері.
117. Люди, яêі завжди ãарно ãоворять, ніêоли не бóвають

пишномовними.
118. Є дóрні настільêи неплідні, що й сонце ãенія не може зробити їх

плодовитими.
119. Є óми настільêи брехливі, що навіть істина, висловлена ними,

стає брехнею.
120. Тільêи хвороба заразна, а не здоров’я. Те саме з помилêою та

істиною. Ось чомó помилêи поширюються швидêо, а істина таê повільно.
121. Боã створив êрасó, щоб допомоãти нам зрозóміти Йоãо.
122. Очевидно, що тоãо дня, êоли Боã надав людині свободó волі, Він

відмовився від частини своãо панóвання ó світі і надав йоãо цьомó новомó
началó ó світовомó порядêó; ось чомó можна й потрібно безóпинно блаãати
Боãа про прихід царства Йоãо на землю, тобто про те, щоб Він зволив
óстановити порядоê речей, що панóвав ó світі, допоêи зловживання
людсьêою свободою ще не дозволило злó перемоãти людинó. Та просити
Йоãо, яê цьоãо вимаãають деêотрі наші вчителі, аби царство Йоãо настóпило
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на небесах, немає сенсó, бо царство Йоãо ніêоли не переривалось,
адже нам відомо, що óмів, яêі за своєю природою призначені бóли
жити на небі, але не послóхали Боãа, бóло звідти проãнано; інші ж,
просвітлені нез’ясовним світлом, яêе там сяє, ніêоли не зловживали
своєю свободою і простóвали завжди Божими дороãами. Треба ще
сêазати, що êоли б названа система бóла правильна, поêи не
прийшло царство Боже, Він не панóє ніде – ні на землі, ні на небі.
Ми хотіли б вірити, що цей висновоê не втратили прихильниêи цьоãо
вчення.

123. Блаãо, принесене християнством, яê стверджóють наші “вчителі”,
яêщо воно сталося, зовсім не повинно відбóтись, а з’явилось зовсім
випадêово. Християнство мало б впливати на особистість: сóспільство і
весь рід людсьêий йоãо не ціêавить. Людство, на їхню дóмêó, прямóє до
заãибелі і повинно до неї йти. Ісóс Христос не прийшов і не повинен бóв
прийти йомó на допомоãó. Повторюю: християнство звертається саме до
особистості, яêщо ж воно бóло êорисне для людства, то сталося це з
недоãлядó. До тоãо ж, християнство зовсім не тóрбóється про земні
блаãа, йоãо ціêавлять тільêи блаãа небесні. Світ неодмінно має цілêом
розладнатись, томó не зóпиняйте йоãо рóхó, що провадить до розвалó!
Зрештою, ця прописана Спасителем піднесена молитва: “Нехай прийде
царство Твоє”, яêа мовби містить ó собі всю соціальнó ідею християнсьêоãо
вчення, відповідно до цьоãо поãлядó, є лише несêромним побажанням,
що ніêоли не збóдеться. Зрозóміло, що цей поãляд (надмірноãо або темноãо
асêетизмó) за сóттю не відрізняється зовсім або дóже мало від позиції
невірóючих, бо ті таê само відêидають блаãодіяння християнства або ж
сприймають їх яê мимовільний наслідоê цієї реліãії на тій безперечній
основі, що її не ціêавлять земні інтереси.

124. Є люди, яêі розóмом створюють собі серце, є й інші, яêі серцем
створюють собі ãоловó. Останнім вдається більше, ніж першим, адже в
почóтті значно більше розóмó, ніж ó розóмі – почóттів.

125. Реліãія починається з віри в те, що вона хоче пізнати: це – шлях
віри. Наóêа приймає що-небóдь на вірó, лише підтвердивши це низêою
збіжних фаêтів: це шлях індóêції. І реліãія,  й наóêа, яê бачите, по-різномó
отримóють той самий резóльтат – пізнання.

126. Реліãія – це пізнання Боãа. Наóêа – пізнання всесвітó. Та ще
впевненіше можна стверджóвати, що реліãія навчає пізнавати Боãа за
сóттю, а наóêа – за діями. Отже, обидві приводять до Боãа. У наóці є дві
різні сêладові – зміст або досяãнення (з одноãо боêó) і прийоми та методи
(з іншоãо). Томó, êоли йдеться про її ставлення до природи, слід чітêо
сêазати, чи хочóть ãоворити про сóтність наóêи, чи лише про її метод. А
цьоãо яêраз і не роблять.

127. Найлеãше любити тих, êоãо любиш. Але треба хоч трішêи любити
й тих, êоãо не любиш.
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128. Є тільêи три способи бóти щасливим: дóмати тільêи про Боãа,
дóмати тільêи про ближньоãо, дóмати тільêи про ідею.

129. У моральності йдóть óперед не тільêи задля одноãо задоволення
рóхатись, має бóти й мета. Відêидати можливість досяãти досêоналість,
тобто дійти до мети, означало б – просто óнеможливити рóх.

130. Є три способи óявити собі Боãа: насамперед, яê творця всесвітó і
томó йоãо абсолютноãо володаря, це – Боã-Отець; потім, яê дóх або розóм,
що впливає на дóші з допомоãою розóмó, це – Дóх Святий; насамêінець, яê
ототожненоãо з людсьêою істотою і виявленоãо безпосередньо в людсьêій
свідомості – це Боã-Син. Тóт є, вочевидь, три іпостасі одноãо й тоãо ж Боãа,
бо в êожній він – одне ціле. Ґрóнтовні передчóття людсьêоãо дóхó завжди
óявляли собі божество, але християнствó довелось передати непевне
відчóття людства ó незаперечній формі та прищепити йоãо лоãічній
свідомості людини яê сêладовó частинó людсьêої сóті. Таêим чином, доãмат
трійці зовсім не є незбаãненною таємницею, а навпаêи – одна з
найочевидніших аêсіом відродженоãо розóмó.

131. Є люди, яêі ніêоли не творять добра лише за бажанням
чинити добро. Не дивно, що вони не здатні óсвідомити абсолютне
блаãо, що вони, за їхніми ж словами, розóміють тільêи блаãо відносне.
Усвідомити досêоналість можóть лише ті, яêі до неї праãнóть з єдиною
метою – долóчитись до неї.

132. Сóспільство змóшóють розвиватись не ті, êотрі ваãаються
між істиною та брехнею, ці – танцівниêи на линві, а люди принципові.
Томó лоãіêа золотої середини може, ó ліпшомó випадêó, продовжити
на певний час існóвання сóспільства, однаê вона ніêоли ні на êроê не
зрóшить йоãо з місця. Плодотворна лишень жаãа досêоналості,
пристрасть до істини та êраси.

133. Заêони про êарó не тільêи оберіãають сóспільство – їхня мета –
ще більше вдосêоналити людинó. Ці обидва завдання яêнайліпше взаємно
óзãоджóються, більш тоãо: жодне з них недосяжне без іншоãо. Кримінальне
заêонодавство поêлиêане не тільêи відмежóвати сóспільство від
внóтрішньоãо вороãа, а ще й розвинóти відчóття справедливості. З цьоãо
поãлядó необхідно розãлядати всі види поêарання, і навіть смертнó стратó,
яêа в жодномó випадêó не є помстою, а лише сóворим повчанням, êористь
яêоãо, на жаль, дóже сóмнівна.

134. Яê óсім відомо, християнство від виниêнення піддане жвавим
нападêам, і тільêи з допомоãою відчайдóшної, пристрасної, свідомої
боротьби піднеслось до панóвання ó світі. Однаê знайшлися сьоãодні люди,
яêі називають Христовó реліãію... міфом. До тоãо ж, чи бачено, щоб міф
створювався ó таêомó середовищі і за таêих óмов? Щоправда, додають,
що християнсьêа леãенда з’явилась на світ не серед освічених верств,
між євреїв, а серед населення темноãо і дóже схильноãо до найабсóрдніших
вірóвань. Але це зовсім не таê: ми, навпаêи, бачимо, що християнство ще
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від першоãо століття стає на чолі сóспільства і одразó зміцнюється в
середовищі найвидатніших людей. Інші нас запевняють, бóцімто
християнство всьоãо-на-всьоãо єврейсьêа сеêта, бóцімто все йоãо
моральне вчення зводиться до Староãо Заповітó, що Ісóс Христос долóчив
до ньоãо лишень деêільêа ідей, широêо поширених тоді. Слід визнати, що
цей, останній, поãляд, попри йоãо відмінність од християнсьêоãо, додає
щось таêе, що може яêимось чином задовольнити яêщо не позитивне
християнство, то принаймні християнство розóмове. Насправді, чи бóла
це проста людсьêа дія – надати життя, реальність і владó цим розрізненим
та безсилим істинам, знищити світ, створити інший, зліпити з цілої маси
розрізнених ідей, різноманітних óчень єдине ціле, єдине чітêе всемоãóтнє
вчення переможної сили, здатне виêлиêати численні наслідêи і таêе, що
містить ó собі основó безмежноãо проãресó? І виразити цілó сóêóпність
розêиданих ó світі моральних істин мовою, достóпною для бóдь-яêої
свідомості, і, зрештою, зробити здійсненними Добро та Правдó?
Дивовижно! Навіть і зведене до цих наймізерніших розмірів, велиêе
з’явлення християнства ще в таêомó стóпені має печать вільнодії
вищоãо розóмó – цьоãо не можна пояснити з допомоãою людсьêої
лоãіêи, яêі б лоãічні вимисли не бóли застосовані.

135. Є три непереможні речі: ãеній, доброчесність, народження.
136. Недостатність філософсьêих методів особливо виразно

простежóється в етноãрафічномó вивченні мов. Хіба не зрозóміло, що ні
спостереження, ні аналіз, ні індóêція зовсім не причетні до створення цих
велиêих знарядь людсьêоãо розóмó? Ніхто не може сêазати, з допомоãою
чоãо народ створив свою мовó, але немає сóмнівó, що це не бóв жоден із
способів, до яêих ми вдаємось ó лоãічних побóдовах. Це бóв лише синтез.
Не можна собі óявити нічоãо дотепнішоãо, нічоãо мóдрованішоãо, нічоãо
ãлибшоãо за різноманітні поєднання, яêі народ застосовóє на світанêó
своãо життя для висловлення тих ідей, яêі йоãо захоплюють і яêі він повинен
ожиттєвити, і водночас нічоãо більш таємничоãо. Понад це, мова первісних
людей безсóмнівно з’явилась одночасно – і це через те, що без слів
мислення неможливе. Та ось яê óтворились ці ãрóпи, ці ãрóпи ãоворів, з
яêих сêладається світ сьоãодні, – óсе це наші філософи-лінãвісти ніêоли
не зможóть пояснити. А саме в основі цих дивовижних явищ містяться
найплідніші методи людсьêоãо розóмó, тобто саме ті, яêі варто бóло б
вивчити насамперед.

137. Ви ж хочете бóти щасливими? Тоді яêнайменше дóмайте про
власний добробóт – тóрбóйтесь про чóжий. Можна побитись об заêлад –
тисяча проти одноãо, – що ви досяãнете найбільшоãо щастя, яêе тільêи
можливе.

138. Яê відомо, за Кантом, праця розóмó – це певна постійна перевірêа
нашоãо власноãо сприйняття. На йоãо дóмêó, ми бачимо лише власнó
сóть: томó ми можемо впливати тільêи на себе. Зрозóміло, що людсьêий
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розóм не міã цим задовольнитись, яê не міã він дещо пізніше
задовольнитись і дóмêою Фіхте, яêа зводиться до надмірноãо розвитêó
êритичної філософії. Зрештою, це звеличення власноãо “Я”, започатêоване
Кантом і завершене Фіхте, повинно бóло неодмінно сповнити жахом
людсьêий розóм і змóсити йоãо óниêнóти необхідності в майбóтньомó раз
і назавжди розраховóвати лише на свої сили. Мимоволі людсьêий розóм
змóшений бóв шóêати пристанище в “абсолютній тотожності” Шеллінãа,
тобто шóêати допомоãó і сприяння ó чомóсь поза самим собою, ó чомóсь
таêомó, що поза ним. На бідó, розóм звернóвся до природи, на ще більше
лихо, він, зрештою, злився з природою. Ось в яêій він зараз ситóації,
незважаючи на зóсилля спеêóлятивної філософії, незважаючи на всі ті
більш-менш незначні розбіжності, яêі вона намаãається встановити. Тепер
залишається, сêориставшись óсе-таêи досяãненнями людсьêоãо розóмó,
повернóти йоãо до споêонвічноãо. Таêе завдання філософії наших днів, і,
яê нам здається, вона йоãо виêонóє добре, хоча, можливо, і не óсвідомлює
до êінця всьоãо значення цієї праці.

139. Безсилий вороã – наш найліпший дрóã, заздрісний дрóã –
найлютіший вороã.

140. Питання про людсьêі раси аêтóальне для нас відтоді, відêоли ми
почали створювати новó народність. Позиція прихильниêів цієї ідеї дóже
ціêава. Уся їхня філософія історії зводиться до фізіолоãічної êласифіêації
велиêих людсьêих родин. Звідси – бóдь-яêі несподівані висновêи про
соціальний розвитоê людства, зміни розóмó людини, майбóтнє світó.
Осêільêи всі ідеї, насêільêи б вони не бóли абстраãовані, сьоãодні просяêнóті
певною матеріальною аêтóальністю, то ті та ці ідеї відповідають на відомі
запити і частêово стосóються політиêи. На лихо, вся ця праця здійснюється
далеêо від велиêих осередêів цивілізації, де з’являються плідні дóмêи. Успіх
цієї своєрідної революції на êористь раси, яêа досі на світовій арені відіãрає
лише пасивні ролі, поêи що доволі сóмнівний. Та яê би там не бóло, це –
ціêаве і важливе явище для подальшоãо розвитêó освіти, томó солідні
мислителі повинні звернóти на ньоãо óваãó та спробóвати йоãо
охараêтеризóвати.

141. Те, що існóють раси, ні в êоãо немає сóмнівів, те, що вони додали
до єдиної сóêóпності знань свої необхідні основи, теж ніхто не поставить
під сóмнів, але, яê щойно з’ясовано, нині справа цим не обмежóється.
Йдеться про те, щоб довідатись, чи повинні вони існóвати завжди, чи слід
праãнóти до заãальноãо злиття всіх народів або ж, навпаêи, чи монãол
завжди повинен залишатись монãолом, малаєць – малайцем, мóрин –
мóрином, слов’янин – слов’янином? Одне слово, чи необхідно рóхатися
вперед шляхом, наêресленим ó Єванãеліє (тóт немає рас, êрім однієї,
людсьêої), або ж необхідно повернóти людство назад, до йоãо витоêів, ó
яêих воно перебóвало тоді, êоли слово “людяність” ще не бóло відоме?
Тобто, чи потрібно повернóтись до поãанства? Істина в томó, що вся ця
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філософія міряти на свій аршин, ó сóті яêої – розмежóвання народів
за френолоãічними та філолоãічними ознаêами, тільêи породжóє
національнó ворожнечó, створює нові розмежóвання між êраїнами;
вона праãне зовсім до іншоãо, ніж плеêання з родó людсьêоãо одноãо
народó братів.

142. Реальне, без сóмнівó, – не є матеріальне, томó що всяêа справжня
дóмêа стає більш-менш реальною незалежно від тоãо, чи матеріалізóвалась
вона. Однаê не потрібно забóвати, що цілêом реальне (яê таêе) здатне
матеріалізóватись, адже цілêовита реальність має тó формó, в яêій вона
повинна прийти ó світ. Таêа, наприêлад, бóдь-яêа математична аêсіома,
êожна абсолютна істина. Таê бóло і з істиною християнсьêою, поêи вона
ще виявилась ó світі і, насамêінець, таê є і з царством Божим, цілêовитою
реальністю, але ще не матеріалізованою.

142-а. Яêщо ви не бажаєте визнати ані необхідності, ані можливості
царства Божоãо на землі (яê метó і êінцевó фазó розвитêó сóспільства), ви
не зможете таêож допóстити цей розвитоê. Ви повертаєтесь ó замêнене
êоло, яêе êолись поãлинóло всі давні цивілізації і яêе ще неодмінно поãлине
все сóспільство, яê Рим, яêий бóв взірцем ó дохристиянсьêий період.
Повернóтись до цьоãо – це зреêтися християнства, яêе є філософією
життя.

143. У вас є форма пізнання і йоãо сóть, фаêт сóб’єêтивний і фаêт
об’єêтивний – Я і не-Я. Необхідно óзãодити все це. Усі філософсьêі
системи намаãались це зробити, часом заãалом свідомо підходячи до
цьоãо завдання, часом – не óсвідомлюючи йоãо. Сóчасна філософія
цілêом свідома ó своїх вчинêах, і цим вона відрізняється від своїх
попередниць.

144. Без сліпої віри в абстраêтнó досêоналість неможливо й êроêó
стóпити на шляхó здійснення досêоналості. Тільêи повіривши ó недосяжне
блаãо, ми можемо наблизитись до блаãа досяжноãо. Без цьоãо осяйноãо
променя, що сяє поперед нас віддалено, ми не змоãли б просóнóтись ні
на êроê ó навêолишній ãлибоêій темряві. Щоразó, êоли цей осяйний світоч
тьмяніє, доводиться зóпинятись і вичіêóвати на йоãо появó на
непроãлядномó небосхилі. І саме на шляхó, що веде до абсолютної
досêоналості, знаходяться всі ті малесеньêі досêоналості, на яêі можóть
претендóвати люди.

145. Дозволено, ãадаю собі, êожномó справжньомó росіянинові, яêий
щиро любить свою вітчизнó, цьоãо вирішальноãо часó трішêи досадóвати
на тих, хто своїм впливом – прямим або опосередêованим – штовхнóв йоãо
на смертельнó війнó, хто не врахóвав йоãо моральних і матеріальних ресóрсів
і свої теорії витлóмачив яê істиннó політиêó êраїни, свої незаêінчені розвідêи
– яê ориãінальне національне почóття, на тих, хто, насамêінець, передчасно
заспівавши переможні ãімни, ввів в оманó ãромадсьêó дóмêó, хоч ще не
пізно зóпинитись на цій слизьêій дорозі, що захопила êраїнó леãêоважністю
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або бездарністю.
146. Дозволено, мірêóю я, з оãлядó на нашó лихó ãодинó, не поділяти

праãнень розперезаноãо патріотизмó, яêий довів êраїнó до êраю прірви,
яêий хотів би виплóтатись, борсаючись ó власних ілюзіях, не бажаючи
визнавати власнорóч створеноãо надзвичайно важêоãо становища.

147. Дозволено, дóмаю я, сподіватись, що яêщо провидіння заêлиêає
народ до велиêоãо майбóтньоãо, воно одразó дасть йомó й засоби для
звершення: з йоãо лона піднімóться тоді велиêі мислителі, що вêажóть
пóть, весь народ засяє тоді ясêравим світлом знань і вийде з-під влади
бездарних, самозапишаних вождів та бездіяльних розóмниêів,
обворожених ó салонах та ãóртêах.

148. Дозволено, ãадаю, êожномó справжньомó росіянинові, що віддає
переваãó добрó для своєї êраїни замість тріóмфó êільêох модних ідей,
дозволено йомó заóважити, що ó світі є тільêи дві êраїни, обтяжені
національною партією: одна з них може щезнóти зі світової арени саме
завдяêи цьомó патріотизмó, іншій заãрожóє втрата становища першорядної
держави, óтворення віêових шляхетних і наполеãливих зóсиль, мóдрості
та мóжності.

149. Мабóть, є деêільêа способів любити свою вітчизнó і слóжити
йомó, насамперед це...

150. Хвалити Боãа, я ні віршами, ні прозою не сприяв зведенню
своєї вітчизни з правильноãо шляхó.

151. Хвалити Боãа, я не вимовив жодноãо слова, яêе моãло б ввести
в оманó ãромадсьêó дóмêó.

152. Хвалити Боãа, я завжди любив свою вітчизнó в її інтересах, а не
ó власних.

153. Хвалити Боãа, я не помилявся щодо моральних та матеріальних
ресóрсів своєї вітчизни.

154. Хвалити Боãа, я не вважав, що відсторонені системи і теорії –
блаãо для моєї вітчизни.

155. Хвалити Боãа, óспіхи в салонах і ãóртêах не бóли для мене
важливіші за те, що я вважав справжнім блаãом для своєї вітчизни.

156. Хвалити Боãа, я не мирився із забобонами та марновірством,
аби збереãти блаãа сóспільноãо становища – плодó неóцьêої пристрасті
до деяêих модних ідей.

156-а. Яê на мене, ви всі вихованці.
157. Яê ви ãадаєте, чи не повинне тридцятирічне ãноблення з боêó

óрядó, жорстоêоãо і впертоãо ó власних переêонаннях та вчинêах, зіпсóвати
розóм народó, яêий йоãо не дóже тренóвав?

158. Дóмають, що мають справó з Францією, з Анãлією. Дóрниця. Ми
маємо справó з цивілізацією, з цивілізацією сповна, а не лише з її
резóльтатами, але з цивілізацією яê знаряддям, яê вірóванням, з
цивілізацією, вживаною, таêою, що розвивається, вдосêоналюваною
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тисячолітніми працею та зóсиллями. Ось із чим ми маємо справó,
ми, яêі ведемо відліê лише від óчора, ми, в яêих жоден орãан, навіть
пам’ять, достатньо не тренований і не розвинений.

159. Не хараêтером, не мóдрістю створений анãлійсьêий народ. Він
створений історією, але, бóдóчи таêим, яêий він є, анãлійсьêий народ,
природно, вважає себе розóмнішим за інші народи. Привілейована не
анãлосаêсонсьêа раса, а Анãлія, її історія – сóцільна вдача від початêó до
êінця. Не анãлійсьêий народ дав собі свою êонститóцію – її вирвали
нормандсьêі барони ó своїх нормандсьêих êоролів. Старі Альфредові
інститóції нічоãо не дали б, êоли б не меч феодальноãо барона. Своãо часó
êазали, що заêлади створюють народи, тепер êажóть, що народи творять
заêлади. І перше, і дрóãе правильно. Але потрібно взяти до óваãи хронолоãію
фаêтів. Спочатêó історія створює óстанови, потім народи, виховані власними
óстановами, продовжóють справó історію, заêінчóють або спотворюють її,
залежно від тоãо, чи щасливі вони. Таêий природний хід сóспільноãо
розвитêó. Ділити народи на раси – привілейовані і знедолені – тóпо.

160. З причин, яêі заãальмóвали наш розóмовий розвитоê і наêлали
на ньоãо оêремий відбитоê, слід назвати дві. Це, по-перше, відсóтність
тих центрів, тих воãнищ, ó яêих зосереджóвалися б живі сили êраїни,
де дозрівали б ідеї, звідêи по цілій землі випромінювалося б
плодотворне начало. По-дрóãе, відсóтність тих знамен, довêола яêих
моãли б об’єднóватись тісно зãóртовані і значні маси людей. Щойно
візьметься невідомо звідêи ідея, заêинóта яêимось випадêовим вітром,
проб’ється через найрізноманітніші перепони, почне непомітно
просочóватись до людей, і миттєво одноãо чóдовоãо дня щезне або
сховається в яêомóсь темномó заêапелêó національної свідомості,
щоб пізніше вже більше не виявлятись. Таêий ó нас рóх ідей.

Кожен народ містить ó собі тó особливó основó, яêа наêладає
свій відбитоê на йоãо соціальне життя, що сêеровóє йоãо шлях
протяãом віêів і визначає йоãо місце ó людстві. Ця твірна основа в
нас – елемент ãеоãрафічний, ось чоãо не хочóть зрозóміти. Уся
наша історія – витвір природи тоãо неосяжноãо êраю, яêий нам
випав на долю. Це вона (історія. – М.Ж.) розсіяла нас ó всі
напрямêи і розêидала ó просторі ще в перші дні нашоãо існóвання.
Вона прищепила нам сліпó поêірність масі речей, бóдь-яêій владі,
що проãолошóвала себе нашою повелительêою. У таêомó
середовищі немає місця для правильноãо щоденноãо спілêóвання
мислителів. У цій виêлючній відоêремленості немає місця для
їхньоãо лоãічноãо розвитêó, для безпосередньоãо поривó дóші до
можливоãо поліпшення, немає місця для співчóття людей один до
одноãо, яêе поєднóвало б їх ó тісні спілêи, перед яêими êонче мають
схилитись óсі матеріальні сили. Одне слово, ми – т ільêи
ãеоãрафічний продóêт величезних просторів, êóди заêинóла нас
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незнана відцентрова сила, т ільêи ціêава сторінêа фізичної
ãеоãрафії  землі.  Ось чомó, насêільêи велиêе ó світ і наше
матеріальне значення, настільêи мізерна наша сила ó моральномó
значенні. Ми – дóже важливий фаêтор політиêи й останній із
фаêторів життя дóховноãо. Однаê ця фізіолоãія êраїни, хоч
безсóмнівно має дефеêти ó сьоãоденні, може поêазати велиêі
переваãи в майбóтньомó. Заплющóючи оч і на одне, можна
позбавити себе іншоãо.

161. А. Причина і наслідоê не різні. Початоê і резóльтат – одне ціле.
Одне не може існóвати без іншоãо, адже таêа основа, осêільêи вона
продóêóє яêийсь наслідоê або породжóє яêóсь річ. У індивіда часто домінóє
одне або інше – лише ó всесвіті, ó сóêóпності речей сóб’єêт і об’єêт повністю
зливаються, тотожність повна. Таêа система Шеллінãа.

В. Осêільêи не-Я визнано і допóщено вплив на моє Я, ціêаво, чи немає
в не-Я чоãось, що щодо самоãо себе таêож є Я? І яêщо це щось справді
існóє, то яêе йоãо походження і яêа йоãо дія на первинне Я? Таêó проблемó
поставив Фіхте.

С. Прямóвання людсьêоãо розóмó – це послідовне мірêóвання.
Досяãнóвши меж цьоãо óніверсальноãо мірêóвання, людсьêий розóм
досяãне цілêовитó свою міць. Геґель.

161-а. У першій частині своєї системи, або, точніше, в перший
період своєї філософсьêої діяльності, Фіхте стверджóє, що ó світі немає
нічоãо реальноãо, êрім пізнання, а осêільêи всяêе пізнання обов’язêово
зводиться до Я, то насправді не існóє нічоãо, êрім Я. Це вчення
заперечóвали, мовляв, пізнання передбачає пізнаваний предмет,
відповідно, існóє ще щось, êрім Я і пізнання. Пізніше Фіхте відмовився
від цьоãо вчення, не зізнаючись, однаê, ó цьомó відêрито, а можливо,
не зовсім óсвідомлюючи, адже він ніêоли не припиняв розãлядати свій
новий поãляд лише яê похіднó від попередньоãо. Яê би там не бóло,
щоб правильно оцінити вчення Фіхте, потрібно дотримóватись тільêи
тоãо, що ми називаємо дрóãою йоãо манерою, êоли розãлядаємо
першó частинó йоãо системи яê попередню, яê ãлибоêий аналіз природи
Я або сóб’єêта, яê дослід, що належить історії.

162. Невже ви вважаєте, що для Європи і для самої Росії бóло б
êорисно, щоб ця, остання, стала вершительêою доль світó?

163. Інше питання. Що повинна бóла вибрати Європа – збереження
Тóреччини чи моãóтність Росії?

164. Що таêе ця війна? Родинна сóперечêа між щиро вірóючими.
165. Шêода, що наші бідні слов’яни проãóляли третє відоêремлення.
166. Я поãоджóюсь із дóмêою архієписêопа Іноêентія, і не сóмніваюсь

ó томó, що сêіпетр світової влади залишиться в рóêах російсьêоãо
імператора. Мене дивóє тільêи одне: чомó священнослóжитель (в ориãіналі
– “святий отець”. – М.Ж.) не продемонстрóвав нам êартинó тоãо
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блаãоденства, яêим насолоджóватиметься світ під цим реаêційним
сêіпетром?

167. Відомо, що Шеллінãа називають тільêи продовжóвачем Спінози,
яêий розвинóв йоãо вчення і надав êінцевó формó сóчасномó пантеїзмові.
Поза сóмнівом, що, на дóмêó Шеллінãа, діяльні сили природи тільêи
стверджóють себе, виявляючи свою дію ó світі, і що томó природні явища
слід оцінювати яê лоãічні операції, а не яê матеріальні фаêти. Звідси, однаê,
не випливає, що, з таêоãо поãлядó на фізичні сили всесвітó, природа
перетворюється на розóм. А до пантеїзмó тóт взаãалі далеêо. По сóті – це
філософсьêа фразеолоãія, наêладена на нас несилою людсьêої мови і
потребою нашоãо розóмó все звести до ідеї єдності, ідеї, з піднесенням
яêої, яê відомо, формóвалась óся ця система. Ідеаліст пояснює природó
мовою спіритóалізмó, ось і все, але звідси не випливає, що він сêрізь бачить
Дóх та Ідею. У êожномó явищі природи він бачить аêт дóхó, але цей аêт дóхó,
яê він вважає, завжди відмінний від явища. Ви розмірêовóєте, ви
вираховóєте, – êаже він, – і ви робите відомі лоãічні висновêи, реальне
здійснення яêих залежить тільêи від вас. Ви знаходите потім ó природі фаêти,
яêі відповідають цим висновêам і яêі, яê вам відомо, є резóльтатом
аналоãічних аêтів. Томó ви припóсêаєте, що між природою і вашим розóмом
існóє тотожність. Це – основний пóнêт цієї системи. Але, очевидно, тóт
йдеться не тільêи про самó природó, але й про силó, що визначає рóх матерії;
їхня сóêóпність – тільêи природа. Та чи ця сила знаходиться ó надрах
самої природи, чи поза нею, цьоãо ідеаліст не знає. Більш тоãо, він не
має жодних підстав припóсêати, що вона знаходиться швидше ó
природі, аніж де-небóдь поза нею. Він, зрештою, преêрасно знає, що
ті прийоми, яêі виêористовóє людсьêий розóм, не запозичені з
фізичноãо світó. Він знає, що знайшов їх ó самомó собі, томó вони
тотожні з прийомами, вживаними природою, і не є резóльтатом
наявності природи або дії, вчиненої на наш розóм. Він знає, що це –
первинний фаêт, тобто тóт просто два розóми, що діють незалежно
один від одноãо, але тотожно, дві сили різні, але одноãо порядêó. Томó, на
дóмêó ідеаліста, тотожні між собою не дóмêа і природа, а тільêи заêон, яêий
ними êерóє, яêий виявляється відомо яê ó природі й інаêше – в розóмній
істоті. Про один із йоãо виявів ми знаємо з нашої свідомості, про інший –
шляхом спостереження. Ці два види знань взаємодоповнюються, а
досêонале знання, природно, – знання заãальне і всесвітнє.

Особливим заêонам природи відповідають оêремі заêони лоãіêи і
мислення. Не існóє протиріч між тим, що відбóвається всередині нас і
поза нами, яêщо тільêи ми, зловживаючи своєю свободою, не спотворимо
своãо мірêóвання, адже, яê відомо êожномó, мисляча істота має право і
можливість помилятись, таê само, яê пізнавати. Зрештою, справжня
тотожність існóє не між нашим розóмом і природою, а між нашим розóмом
та іншим розóмом. Ось таê слід розóміти системó абсолютної тотожності.
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168. Системó Фіхте таê само êритиêóвали. Стверджóвали, ніби
вона веде до ніãілізмó, тобто до лоãічноãо знищення зовнішньоãо світó.
Та це теж зовсім неправильно. Фіхте мав на óвазі лише вчення про
наóêó (Wissenschaftslehre), томó цілêом нормально, що надав своємó
Я, тобто томó, хто пізнає, яêнайвищó можливó абсолютність, адже
бóдь-яêе пізнання походить од ньоãо і в ньомó, зрозóміло,
заêінчóється. Та неправильно дóмати, яê, наприêлад, стверджóвав
Яêобі про Фіхте, начебто він хотів піднести наше Я і поставити йоãо
на рóїнах óсесвітó та Боãа. Ця побóдова ще не завершена, ось і все.

Прочитайте йоãо праці, видані посмертно, і ви переêонаєтесь, що він
зовсім не заперечóвав зовнішній світ. Для Фіхте сенсом бóло одне пізнання,
томó він і праãне означити природó пізнання. Звідси – сóб’єêтивізм йоãо
філософії і величезне значення, яêе він надає діяльності нашоãо розóмó,
яêий, яêщо хочете, лоãічно поãлинає бóдь-яêó іншó діяльність, навіть Божó,
але тільêи за порядêом попередньоãо прийомó. Яêщо б він встиã розãлянóти
об’єêт, безсóмнівно, він віддав би йомó належне. Аби ствердити наше Я
(а це, яê на мене, він зробив фахово), він надав йомó перебільшених
розмірів і поставив йоãо ó центр творення. Оце і все, що можна заêинóти
Фіхте.

169. Християнсьêа реліãія виходить з ідеї, але (за своїм походженням)
вона повинна бóла тимчасово відмовитись од своãо ãоловноãо начала й
óтвердитись ó житті. Тóт причина неминóчих її поразоê. Сьоãодні
християнсьêа реліãія óтвердилась фаêтично, томó праãне піднестись
до чистої ідеї.

Таêа ãоловна риса тоãо реліãійноãо рóхó, свідêом яêоãо ми є. Це,
звичайно, не означає, що християнство має цілêом зреêтися фаêтó й
перебóвати відтепер лише ó сфері абстраêтної ідеї. Прийде час – і він не
за ãорами, – êоли фаêт та ідея бóдóть одним цілим, яêе поãлине життя.
Життя ж, охоплюючи фаêт та ідею, в останній своїй фазі повинне бóде
орãанічно вêлючати їх найвищою мірою. Однаê до приходó цьоãо
останньоãо періодó велиêої еволюції дóхó, що невпинно прямóвав протяãом
століть, має ще відбóтись зворот ó біê першооснови християнства – і це
ãоловне начало повинно з’явитися в óсій êрасі та силі.

170. Перш ніж ми розãлянемо нові питання, повернемось трохи назад
і зóпинимось подóмêи на томó, що можна вважати основою автора, а
саме: на встановленій ним різниці між об’єêтами віри і об’єêтами чистоãо
розóмó. Потім ми розãлянемо йоãо теорію: заêон, розêритий через
прозріння, і заêон, яêий він називає виробленим.

171. Насамперед, êоли він êаже: “Віра”, він, мабóть, має на óвазі тільêи
вірó реліãійнó. Тим часом, по-моємó, цей поãляд далеêий від філософії. Є
речі, яêі можна осяãнóти лише з допомоãою віри, томó, щоб їх зрозóміти,
необхідно заздалеãідь ó них повірити. Є інші, яêі можна зрозóміти тільêи
яê доãмат віри, а це означає, що, осêільêи ви їх зрозóміли, вони тим самим
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вже стають вашими вірóваннями. Кажóчи мовою філософії, віра – це
момент або період людсьêоãо знання, не більше. Зараховóвати реліãію та
наóêó до двох цілêом різних ãалóзей, та ще й робити це щиро, без
прихованої дóмêи, означає повертатись до схоластиêи, що передóвала
Абелярові, тобто здійснювати анахронізм рівно на дев’ять століть. Я чóдово
розóмію тоãо боãослова-доãматиêа, яêий навіть сьоãодні не поêидає старó
семінарсьêó êолію, для яêоãо світ не зробив і êроêó вперед із часів Алêóїна,
адже доãмат за своєю природою нерóхомий і неподатливий. Прислóжниê
доãматó томó може залишитись назавжди приêований до своãо
обов’язêовоãо вірóвання. Томó, зізнаюсь, я не можó зрозóміти тоãо
письменниêа, яêий, праãнóчи здобóти славó сóчасною дóмêою, водночас
розãлядає реліãію яê недоторêанó ãалóзь, в яêó дóмêам дозволено
прониêнóти лише за óмови самоóсóнення.

Комó тепер не відомо, що віра – одна з найпотóжніших і
найплідніших сил дóмêи, що іноді віра дає знання, а часом знання –
вірó, що саме томó між ними немає чітêо оêреслених меж, що знання
завжди припóсêає певнó частêó віри таê само, яê віра завжди припóсêає
певнó частêó знання, що ó ãлибинах віри з доêонечної потреби є таêе ж
знання, яê ó ãлибинах знань із доêонечної потреби є віра; зрештою, що
ми не можемо зрозóміти предмет, не вірячи ó ньоãо таê чи інаêше, таê
само, яê ми не можемо вірити ó щось, êоли ми певним чином цьоãо не
розóміємо.

172. Яêі, зрештою, натóральні основи філософії? Я і не-Я, світ
внóтрішній і світ зовнішній, сóб’єêт і об’єêт. Незалежно від тоãо, чи
визнаєте ви ці первинні фаêти, чи ні, ви однаêово не зможете
серйозно займатись філософією, яêщо не братимете їх до óваãи.
Крім цьоãо, що таêе для нас фаêти, яêі, зрозóміло, не можóть бóти ні
доведені самі по собі, ні виведені з попередньоãо фаêтó? Предмет
віри. Пізніше, êоли філософсьêó працю заêінчено і ви досяãли яêоїсь
віроãідності, яêа лоãічна форма, що охоплює цю віроãідність? Форма
вірóвання, – вірóвання, наêладене на вас вашим же розóмом. Ми не
можемо поêинóти це êоло, не розбившись об йоãо межі, – поза ними
– безêрайній сóмнів, абсолютне незнання, не-бóття. Томó óсóнення
віри з філософії – це знищення самої філософії, змізернення самої
дóмêи, більш тоãо, зведення нанівець першооснов мислення.

173. Заóважте, що людсьêий розóм завжди сприймав деяêі істини яê
предмет віри, яê істини апріорні та елементарні, без яêих не можна собі
óявити жодноãо розмислення, і яêі, відповідно, передóючи власномó
розвитêові, певним чином відповідають тій силі відштовхóвання, яêа êолись
вразила інертнó матерію й розêинóла світи ó просторі. Довãо людсьêий
розóм сповідóвав ці істини, але пізніше йоãо власний розвитоê відêрив
йомó нові істини, яêі, відповідно, трансформóвались ó вірóвання. Таêий
природний хід розóмовоãо розвитêó. Віра знаходиться на початêó і в êінці
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шляхó, пройденоãо людсьêим розóмом яê оêремоãо індивідóóмó, таê
і людства заãалом. До тоãо, яê знати, він вірить, а після тоãо, яê
дізнається, він зновó вірить. Завжди він відштовхóється з віри, аби до
віри повернóтись. Зрештою, чи не здійснюєте ви протяãом дня
двадцять разів аêт віри, хоч реліãія тóт ні до чоãо? Яê же ви хочете
поєднати різноманітні вірóвання людсьêоãо розóмó в єдинó сферó
реліãійноãо почóття? Це неможливо. Перейдімо до іншої системи.

174. Що таêе заêон? Основа, з яêої щось випливає або повинно
випливати, для досяãнення можливої досêоналості. Отже, êожен заêон
йде попередó. Ми можемо йоãо тільêи знати або не знати, однаê, чи знаємо
ми йоãо, чи ні, він однаêово існóє і однаêово діє ó відведеній йомó царині.
Не можна перебільшóвати значення тоãо, що в моральній площині, або ж
ó царстві свободи, таê само, яê ó матеріальній площині, або ó царині
неминóчоãо, все відбóвається за заêоном – знаємо ми йоãо, чи ні – лише
з тією різницею, що, êоли ми знаємо перший заêон, ми повинні
пристосóватись до ньоãо, осêільêи це заêон нашоãо бóття й óмова нашоãо
розвитêó. Яêщо ж ми знаємо дрóãий заêон, то нам доводиться
застосовóвати йоãо до власних потреб або ó формі повчання, або ó формі
матеріальноãо виêористання. Що стосóється цьоãо знання, то ми можемо
набóти йоãо по-різномó: з допомоãою самостійноãо індивідóальноãо
мислення, безпосереднім аêтом вищоãо розóмó, що виявляє себе в розóмі
людини, повільним ходом протяãом століть óсесвітньоãо розóмó. Та за
жодних óмов ми не можемо ні винайти, ні створити сам заêон. Бóдь-яêий
заêон, яêщо він справедливий та істинний, – тільêи тоді він справді є
заêоном, – завжди існóвав ó Божомó розóмі. Прийде день, êоли
людина пізнає йоãо. Заêон таê чи інаêше відêриється їй, западе ó її
свідомість, тоді людсьêий заêонодавець зóстріне заêонодавця
вищоãо, і відтоді заêон стане для нас заêоном світó. Таêе походження
всіх наших політичних, моральних та інших заêонодавств. Звичайно,
з соціальноãо поãлядó, можна припóстити фіêцію заêонодавчої влади,
яêó має людина, але, з поãлядó заãальної філософії, – це
неприйнятно. Людина, звичайно, може під тисêом владної
необхідності поширити заêонодавство на себе і на своїх близьêих,
але, êрім цьоãо, вона повинна розóміти, що всі заêони, яêі вона на
дозвіллі óêладає і додає до різноманітних êодеêсів – чи це заêон
позитивний, заêон цивільний або ж êримінальний, – всі ці заêони
таêі лишень томó, що співпадають із попередніми заêонами, яêі, за
словами Цицерона, “не є ані виãадêою людсьêоãо розóмó, ані волею
народів, а чимось вічним”. На підставі цих вічних заêонів сóспільства
живóть і працюють.

Не важливо, чи óсвідомлюють вони дію, з допомоãою яêої на них
впливають. Людина повинна знати, що, êоли заêони, яêі вона сама собі
придóмала, на її дóмêó, нерозóмні або хибні, це означає одне: або вони
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сóперечать заêонам істинним, або це – зовсім не заêони, осêільêи,
повторюю, заêони творимо не ми, швидше вони – нас, але ми можемо
вважати заêоном те, що зовсім не є заêоном. Таê ми і чинимо. Це
стосóється яê фізичної, таê і моральної сфери. Зрештою, заêон – це
причина, а не наслідоê, томó чи не помиляємось ми щодо самої ідеї заêонó,
êоли вважаємо йоãо витвором людсьêоãо розóмó? А тоді я вас запитóю,
що таêе заêон вироблений, заêон, яêоãо вчора ще не бóло, яêий існóє
лише відтепер і, відповідно, міã би й зовсім не існóвати? Це зрозóміти
сêладно.

175. Зрештою, ось, яê на мене, найправильніший поãляд на питання.
З об’єêтивноãо поãлядó, існóє два заêони – заêон світó фізичноãо і заêон
світó моральноãо. Один поêлиêаний збереãти життя фізичних істот та
природи, яêа становить їхню сóêóпність, інший – збереãти життя розóмних
істот і людства, тобто їхньої сóêóпності. Усе це – відповідно до властивостей
êожної істоти і êожноãо видó істот оêремо. Зрозóміло, що насправді обидва
ці заêони – єдиний заêон, яêий, яêщо йоãо оцінювати об’єêтивно, впливає
цілêом тотожно в різних сферах. Цей óніверсальний заêон – заêон життя,
або заêон Бóття. Цілêом очевидно, що він не може розвиватись і вдосêо-
налюватись. Розвивається, вдосêоналюється життя, бóття, а заêон –
залишається незмінним. Людина може, звичайно, з оãлядó на свій розóм
та свободó, не осяãати заêони своєї природи або знати їх більш-менш
досêонало, або ж, знаючи заêон, не виêонóвати йоãо. Та, незважаючи на
це, заêон завжди незмінний і таê само незмінний йоãо вплив на людинó.
Проãрес людсьêоãо розóмó поляãає не в томó, щоб реêомендóвати світові
власнорóчні заêони, а в томó, щоб невпинно наближатись до
досêоналішоãо пізнання тих заêонів, яêі êерóють світом. Людина не
вдосêоналює ті заêони, яêі їй дав Творець. Але людина, залежно від
своãо постóповоãо розвитêó ó часі, відêриває нові заêони, їй невідомі.
Вона навчається ліпше розóміти ті з них, яêих ще не знає, і
застосовóвати їх по-новомó. Таê, наприêлад, знання заêонó,
відêритоãо прозрінням (одêровенням), êожноãо дня все більше і
більше поширюється між людьми, хоч сам заêон не вдосêоналюється
і не розвивається – між óсіма тими новими силами, яêі він щоденно
породжóє для задоволення щораз більших потреб людства, він сам
не змінюється, тобто залишається таêим, яêим êолись вийшов із лона
Божоãо розóмó.

176. Гадаю, можна сêазати, що здібність творити бóло даровано
людині лише в мистецтві – ось де справжня сфера її творчості, єдиний
світ, в яêомó вона може з небóття творити реальність, народжóвати життя
аêтом волі. Поза цим ми можемо тільêи шóêати та часом знаходити
реальне. Але, незважаючи на безмежність нашої сили в мистецтві, воно
все ж підпорядêоване й тóт деяêим началам. Ці начала реальноãо теж не
ми придóмали – вони існóвали раніше за всю нашó творчість, вони, яê і
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всі вічні істини, впливали на нас задовãо до тоãо, яê ми їх óсвідомили.
Ідея êраси, яê і бóдь-яêа інша справжня ідея, – не витвір людини. Людина
побачила її заêарбованою в ціломó твориві, розлитою довêола ньоãо в
найрізноманітніших формах, зафіêсованих невимовними рисами в
êожномó предметі природи. Людина зрозóміла її, привласнила собі, і з
цьоãо блаãодатноãо начала вилила на світ óсю тó множинність творінь –
то піднесених, то чарівних, – яêими вона збаãатила світ фантазії і
приêрасила земнó поверхню.

177. На завершення доречно зазначити: про все щойно сêазане
ãоворили і повторювали тисячó разів óсі серйозні мислителі, та, що ціêаво,
– ми нічоãо про це не знаємо. Хронолоãія Європи для нас чóжа, ми –
свідêи плинó життя, не óчасниêи, нашоãо століття, томó поза цим. Не
вводьмо себе в оманó: наша роль ó світі, яêою значною та славетною
вона не бóла б, – роль досі лише політична. Розвитоê ідей ó прямомó
значенні слова нас поêи що не ціêавить. До тоãо ж, із тих еманацій наóêової
дóмêи, яêі випадêово прибиває до наших віддалених береãів із Заходó,
стільêи заблóдлих, стільêи захололих від моторошноãо дихання півночі.

Яê би там не бóло, треба визнати, що найвидатніші óми створюють
жалюãідне видовище. Ці óми розриваються між праãненням випередити
надто повільний розвитоê людства, яê звично óявляють собі це вибрані,
та óбоãістю дитинячої цивілізації, ще не зачепленої серйозною наóêою. Ці
óми, таêим чином, мимоволі óзалежнені від різноманітних примх óяви,
марнославних помислів, а іноді – треба це визнати! – і тяжêих помилоê.

178. Людина вêрай рідêо осяãає творене нею ж добро. Часто їй зовсім
леãêо зробити вчиноê, яêий збоêó виãлядає яê подвиã надлюдсьêої
мóжності. У наших діях, вочевидь, найãероїчніших, часом найменше
безêорисливості. Зовсім не єдиною спонóêою до велиêодóшних
вчинêів наших є співчóття лихові ближньоãо. Переважно спонóêа –
це задоволення, яêим ми насолоджóємось, напрóжóючи діяльні
здібності дóші, втішаючись своєю силою. Та сама потреба – без
потреби наражатись на небезпеêó – в інших випадêах спонóêає нас
ризиêóвати життям для порятóнêó іншої людини.

Небезпеêа по-своємó принадлива. Мóжність – не тільêи чеснота,
а водночас і щастя. Людина створена таêим чином, що найбільші
втіхи, з-поміж óсіх даних їй, вона відчóває, êоли робить добро. Творити
добро – преêрасний задóм провидіння, що виêористовóє людинó яê
засіб для досяãнення своєї мети, – найвищоãо блаженства óсіх
створених істот.

179. Тóрêи – препоãані варвари, це таê. Але тóрецьêе варварство не
становить небезпеêи для іншоãо світó, а варварство іншоãо народó значно
небезпечніше. До тоãо ж, проти тóрецьêоãо варварства можна боротись ó
них вдома, а з іншим варварством це не таê. Ось сóть питання.

180. Поêи російсьêе варварство не становило заãрозó для Європи,
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поêи воно не проãолосило себе однією-єдиною цивілізацією, єдиною
та істинною реліãією, йоãо не рóхали. Та відтоді, êоли воно постало
перед Європою яê сила моральна і політична, Європа повинна бóла
об’єднатись проти ньоãо.

181. Не ставитимóть під сóмнів, ãадаю, те, що лоãічний апарат
найóченішоãо мандарина небесної імперії фóнêціонóє дещо інаêше, ніж
лоãічний апарат берлінсьêоãо професора. Яê ви хочете, щоб розóм
(інтелеêт. – М.Ж.) цілоãо народó, яêий не відчóв на собі впливó ні леãенд
давньоãо світó, ні реліãійної ієрархії з її боротьбою проти мирсьêої влади,
ні схоластичної філософії, ні феодалізмó з йоãо рицарством, ні
протестантизмó, одне слово, нічоãо тоãо, що найбільше впливало на
мислителів Заходó; яê хочете ви, щоб інтелеêт цьоãо народó бóв
віддзерêаленням інтелеêтó тих, хто завжди жив, хто виріс і хто тепер ще
живе під впливом óсіх цих фаêторів? Звичайно, і між нами, незалежно від
традиційності дóмоê та почóттів, з’явилось деêільêа ãеніальних людей,
деêільêа вишóêаних мислителів, проте не можна не пошêодóвати з приводó
тоãо, що ó світовомó історичномó порядêó нація заãалом виявилась
знедоленою і позбавленою всьоãо цьоãо минóлоãо. На нас, поза сóмнівом,
дóже сильно морально вплинóло християнство. Що стосóється лоãіêи дій
цьоãо явища, то, потрібно визнати, вона в нашій êраїні дорівнювала майже
нóлеві. Слід додати, що це – одне з найціêавіших питань, яêим повинна
бóде зайнятись філософія нашої історії одразó, щойно вона з’явиться.

182. Надто часто забóвають, що Спаситель прийшов ó світ не томó,
щоб задавати йомó заãадêи, а для тоãо, щоб дати розãадêó.

183. Є люди, яêі вам êажóть, що між християнством та сóспільним
порядêом немає нічоãо спільноãо, що християнство нічоãо не дало
сóспільствó, що воно нічоãо й не повинно бóло для ньоãо робити, що воно
звертається тільêи до оêремої особистості, що обіцяні блаãа
стосóються тільêи майбóтньоãо життя. Справді, чи навчило воно
людей чоãось таêоãо, що стосóвалося б їхньоãо блаãополóччя ó цьомó
світі? Ні. Воно не навчило тільêи томó, що вони – брати. Ось і все.

184. Поãоджóюсь: є таêа любов до вітчизни, на яêó спроможна
істота наймерзенніша: приêлад – добродій В. Насамперед ти повинен
бóти вдячним своїй батьêівщині, яê і своїм дрóзям, за правдó.

185. Яêе ім’я повинна мати ця дитина?
186. Чи допóсêаєте ви деêільêа видів цивілізації?
187. Невже ви вважаєте, що таêа êраїна, яêа тієї ж миті, êоли вона

повинна взяти ó свої рóêи своє майбóтнє, збивається з правильноãо шляхó
настільêи, що випóсêає це майбóтнє зі своїх незãрабних рóê, і справді
заслóãовóє на це майбóтнє?

188. Невже ви вважаєте, що на місці староãо Сходó, яêим створили
йоãо історія і ãоловна властивість людсьêоãо розóмó, може постати новий
Схід, християнсьêий?
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189. Чи впевнені ви, що ця дитина не бóла б чóдовисьêом?
190. Минóло не більш ніж півстоліття відтоді, êоли російсьêі царі

перестали цілими тисячами роздавати своїм придворним державних
селян.

Яê саме, сêажіть, моãли зародитись бодай найелементарніші поняття
справедливості, права, яêоїсь заêонності під êерівництвом влади, яêа не
сьоãодні-завтра моãла перетворити на рабів óсе населення вільних людей?!
З ласêи ліберальноãо ãосóдаря, що з’явився між нами, велиêодóшноãо
переможця, яêоãо ми всі оточили любов’ю, в Росії вже не застосовóють
це жахливе зловживання самодержавства в найшêідливішомó для народів
вияві, ó розбещенні їхньої сóспільної свідомості. Однаê наявність рабства,
в томó виãляді, в яêомó воно створене в нашій вітчизні, продовжóє все
затьмарювати, все опасêóджóвати і все спотворювати.

Ніхто не може óниêнóти фатальноãо впливó рабства, і найменше,
можливо, – сам цар. З êолисêи йоãо оточóють люди, яêі володіють іншими
людьми, або ті, батьêи яêих самі бóли êріпаêами. Дихання рабства
просочóється êрізь ті пори йоãо єства і навіть додатêово впливає на йоãо
свідомість, яêщо цар вважає себе відмежованим од ньоãо. Бóло б велиêою
помилêою дóмати, ніби вплив рабства поширюється лише на тó нещаснó,
знедоленó частинó населення, яêа терпить йоãо тяжêе ãноблення. Зовсім
навпаêи – потрібно вивчати йоãо вплив на ті êласи, для яêих це ãноблення
виãідне, а не на ті, яêі від ньоãо страждають. Завдяêи своїй вірі, значною
мірою аêсіоматичній, завдяêи темпераментó раси, яêа мало тóрбóється
про êраще майбóтнє, ніяê не забезпечене, зрештою, завдяêи тим
відстаням, яêі часто відділяють йоãо від своãо пана, російсьêий êріпаê,
слід сêазати, заслóãовóє на співчóття не настільêи, яê можна собі óявити.
Йоãо справжнє становище, до тоãо ж, – лише природний наслідоê йоãо
становища в минóломó. Підпорядêованим він став не через насилля
завойовниêа, а через лоãічний хід речей, що розêривається ó ãлибині
йоãо внóтрішньоãо життя, йоãо реліãійних почóттів, йоãо хараêтерó.
Вимаãаєте доêазів? Гляньте на вільнó людинó в Росії! Між нею і
êріпаêом немає ніяêої видимої різниці. Я навіть дóмаю, що в
поêірливомó виãляді останньоãо є щось більш ãідне, більш споêійне,
ніж ó сóмномó і стóрбованомó поãляді першоãо. Річ ó томó, що між
рабством цим і тим, що існóвало і досі існóє в інших êраїнах світó,
немає нічоãо спільноãо. У томó виãляді, в яêомó рабство бóло êолись,
або в томó, в яêомó воно існóє сьоãодні ó Сполóчених Штатах Америêи,
воно мало тільêи ті наслідêи, яêі орãанічно випливають із цьоãо
оãидноãо інститóтó: недоля раба, розбещення володаря. Між іншим,
ó Росії вплив рабства незмірно більший.

191. Ми щойно ãоворили, що російсьêий êріпаê – раб ó прямомó
значенні слова; він, однаê, зовні не містить відбитêó рабства. Ні правами
своїми, ні сóспільною дóмêою, ні расовими відмінностями він не
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виділяється на фоні інших сóспільних верств. У домівці своãо пана
російсьêий êріпаê має обов’язêи вільної людини, на селі він живе óпереміж
із селянами вільних общин, сêрізь він змішóється з вільними підданими
імперії без бóдь-яêої видимої відмінності. У Росії все має печать рабства
– звичêи, праãнення, освіта і навіть все аж до свободи, яêщо тільêи остання
може існóвати ó цьомó середовищі.

192. Чим більше дóмаєш, тим більше переêонóєшся, що в нас нині
має місце щось незвичайне. Це щось, яêе ще не є простою ідеєю, осêільêи
ще не знайшло своãо чітêоãо вираження, водночас містить ó собі
надзвичайно важливе соціальне питання. Йдеться не про дрібничêó: слід
з’ясóвати, чи може народ, яêий раз óсвідомив, що протяãом століття він
йшов хибним шляхом, одноãо чóдовоãо дня просто свідомо повернóтись
пройденим шляхом, порвати з минóлим, почати все спочатêó, відновити
розірванó нитêó своãо життя на томó ж місці, де вона êолись, не дóже-то і
зрозóміло яê, обірвалась. Крім цьоãо, слід признатись, що ми –
напередодні яêщо не розв’язання, то принаймні спроби розв’язання цьоãо
небóвалоãо завдання, напередодні таêої соціальної операції, про яêó ще
ніêоли навіть не наважóвались мріяти найсміливіші óтопісти в
найвідважніших своїх фантазіях. Без сóмнівó, бóло б надто сміливо
здійснити спробó визначення можливоãо термінó цієї події. Водночас,
осêільêи народні почóття поãано підпорядêовóються світовим динамічним
заêонам і осêільêи соціальні дії значною мірою здійснюються не стільêи
від розмірів цих рóшійних сил, а від стóпеню безсилля сóспільства, то
можна очіêóвати, що незабаром національне почóття бóрхливо
виявлятиметься, принаймні, в освіченої частини сóспільства. Ви, можливо,
дóмаєте, що нам заãрожóє революція на êшталт західноєвропейсьêої. Не
хвилюйтесь, хвалити Боãа, до цьоãо справа не йде. Витоêи в західноãо
світó та в нас бóли надто різні, аби ми êоли-небóдь моãли отримати
однаêові резóльтати. До тоãо ж, російсьêий народ має щось неминóче
нерóхоме, безнадійно непорóшне, а саме – повнó байдóжість до тієї
влади, яêа ним êерóє. Жоден народ світó не зрозóмів êраще, ніж ми,
знаменитий теêст писання: “несть власти аще не от Боãа” 1 .
Встановлена влада завжди священна для нас. Яê відомо, сім’я – це
основа нашоãо соціальноãо ладó. Томó російсьêий народ, êрім
батьêівсьêоãо авторитетó, застосовóваноãо більш-менш сóворо, нічоãо
іншоãо ніêоли не спроможний ó владі óãледіти. Кожен володар, яêий
би він не бóв, для ньоãо – батечêо. Ми не ãоворимо, наприêлад: “Я
маю право зробити це і це...”, ми êажемо: “Це дозволено, а це не
дозволено”.  Ми вважаємо, що не заêон êарає провиненоãо
ãромадянина, а батечêо – неслóхнянó дитинó. Наша відданість
сімейномó óêладó таêа, що радісно розтриньêóємо права батьêівства
на êористь êожноãо, від êоãо залежимо. Ідея заêонності, ідея права
для російсьêоãо народó – нісенітниця, про це свідчить і безладна та
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дивна зміна наслідниêів престолó, одразó після царювання Петра
Велиêоãо, особливо жахаючий епізод міжцарів’я.

Мабóть, яêщо б народові бóло притаманно сприймати ці ідеї, він зрозóмів
би, що імператор, за яêоãо він проливає êров, не має ні найменшоãо права
на престол. У цьомó випадêó ні перший самозванець, ні бóдь-яêий інший не
мав би стільêох прихильниêів, що плюндрóвали, жахаючи навіть чóжоземні
ватаãи, яêі йшли слідом. Жодна сила ó світі не змóсить нас поêинóти те êоло
ідей, на яêомó побóдована вся наша історія, яêе досі є поезією нижчоãо
існóвання, яêе визнає лише право дароване і відêидає бóдь-яêó дóмêó про
право природне. Таêим чином, що не сталося б ó вищих шарах влади, народ
ó ціломó ніêоли не візьме в цьомó óчасть. Схрестивши рóêи на ãрóдях –
óлюблена поза чистоêровноãо росіянина, – він спостеріãатиме за тим, що
відбóвається, і, за звичêою, назве батеньêом своїх нових володарів, адже –
не потрібно самим себе обманювати – йомó зновó бóдóть потрібні владарі.
Бóдь-яêий інший лад він зневажливо або ãнівно відêине.

193, 2042 . Чоãо праãне нова шêола? Зновó знайти, відновити
національне начало, яêе нація, мабóть, ó хвилинó неóважності, êолись
дозволила непомітно ó себе виêрасти Петрові Велиêомó, начало, без яêоãо,
однаê, для жодноãо народó неможливий справжній проãрес. Це цілêом
правильно – і ми перші це стверджóємо! – що народи, таê само, яê оêремі
особистості, не можóть стóпити і êроêó вперед без відчóття своєї
індивідóальності. Більше тоãо, позбавлені цьоãо почóття і цієї свідомості,
вони не моãли б існóвати. Саме це й доводить вашó помилêó, адже ніêоли
не бóло випадêó, щоб народ втратив відчóття національності, не
припинивши існóвати, а ми, здається, існóємо.

194. Коли несêінченний розóм набóв виãлядó розóмó сêінченноãо,
втілившись ó людинó, він, зрозóміло, повинен бóв ó новомó модóсі бóття
збереãти властивості своãо попередньоãо існóвання. Насамперед він повинен
бóв óсвідомлювати [coonaitre]. Людина, таêим чином, походить не від двоноãої
тварини, яê це óявляють собі матеріалісти, а від наївноãо, хоч і неповноãо
відчóття своєї природи. Розóм людсьêий ніêоли не бóв ó стані повної
необізнаності щодо всьоãо. Більш-менш чітêа óява про заêон бóття з’явилась
тоді, êоли цей розóм óсвідомив, що існóє. Яêби це бóло не таê, він не бóв би
першоосновою своãо бóття, він не бóв би одóхотвореною [esprit] істотою.
Безперечно й те, що в послідовності часів індивідóальний розóм, саме через
свою свободó, повинен бóв відоêремитись, відірватись від всесвітньоãо
розóмó, розвиватись яê сóб’єêт, і відтоді повне нерозóміння призвело до
тоãо, що повернення індивідóальноãо бóття до бóття заãальноãо стає неóниêне,
відбóвається відновлення занепалоãо Я. Це – мета християнства ó сфері
лоãіêи. ¯ї навіть здійснено на праêтиці, осêільêи таêий переворот міã мати
місце, не порóшóючи рівноваãи різних сил (що рóхають моральний світ), óсіх
заêонів творення. Тоãо дня, êоли людина принесла на Голãофó споêóтнó
жертвó, світовий розóм відновився в розóмі індивідóальномó. Цьоãо разó –
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назавжди. Відтепер людина реально володіє абсолютним добром і
абсолютною істиною. Перед злом виниêла перешêода, яêó зло не посміло
перестóпити, а перед добром її не бóло. Розсіялась похмóра тінь, яêó відêидала
êолись велетенсьêа постать людини тóди, де бачила, і лише від неї залежало
відтепер життя в істині.

195. Зрештою, яêі б фази своãо існóвання людство досі не проходило
(чи тоді, êоли воно жило ще на лоні первісної природи, або êоли воно вже
êроêóвало вперед за власним поêлиêом, або, насамêінець, тоді, êоли йоãо
творчий розвитоê визначився безпосереднім виявом світовоãо розóмó),
воно ніêоли не виходило за сферó пізнання. Це і є тим середовищем, в
яêомó відбóвається бóдь-яêа людсьêа дія. Розóм – це розóм, він може
тільêи осяãати. З ранêó до ночі людина тільêи це й робить. Навіть відчóття
людини, залежно від хвилювання, перетворюються в її мозêó на
сприйняття. Ця постійна óчасть істоти розóмної ó всіх змінах істоти фізичної
створює в розóмі єдність і щось більше, ніж сóто розóміння.

195-а. Томó дóмêа тієї ãеніальної людини, яêа створила вчення про
наóêó, бóла правильною. Однаê не слід забóвати, що яêщо людина нічоãо
не робить, тільêи пізнає – а вона лишень цим і займається, – то через те,
що поза нею існóє щось таêе, що є об’єêтом її пізнання, відповідно, для
розóміння заêонó самоãо пізнання насамперед потрібно встановити
відношення між пізнаванням і йоãо об’єêтом. А цьоãо й не бóло зроблено.
Займались тільêи сóб’єêтом, тобто тим, хто пізнає, а до об’єêта, тобто тоãо,
що пізнають, не дійшли.

Система, що з’явилась безпосередньо після зãаданої, всю свою óваãó,
яê і слід бóло, звернóла на об’єêт людсьêоãо пізнання. Людина тепер
розчиняється ó природі, ó всьомó. Це бóв пантеїзм з óсіма йоãо наслідêами.
Необхідною є нова реаêція, за яêою Я, не відмовляючись від своїх прав,
мóсить визнати здійснений синтетичний фаêт і постати перед всесвітом
та Боãом яê істина та реальність. Це останній розділ сóчасної філософії.

196. Ви бачите, що в цій системі саме розóм стає, таê би мовити,
найвищою êатеãорією, або êінцевою формою життя. Щоб досяãти
цьоãо, бóття проходить через деêільêа фаз, зновó ж таêи, êатеãорій,
однаê значно важливіших, ніж êатеãорії Канта. Усі ці фази заãальноãо
життя людства лоãічно пов’язані між собою і настають одна за одною.
Людсьêе Я не припиняє більш-менш невиразно відчóвати їх, хоч ó
êожнó епохó воно старається óсвідомити те, що пізнає, що відбóвається
довêола ньоãо.

Таêим чином, проãрес людства мóсив би поляãати ó все більшомó набли-
женні до таêоãо станó, êоли він цілêом óсвідомить, що êоли-небóдь становитиме
йоãо зміст. Досяãнóвши цьоãо, людство опинилося б ó становищі абсолютноãо
розóмó, тобто розóмó, яêий досêонало óсвідомлює та осяãає самоãо себе. Це
– остання фаза людсьêоãо розвитêó.

197. Ми щойно виявили причинó помилêи відомоãо вчення про Я, вчення,
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яêе начебто встановило, що не існóє нічоãо, êрім знання, вчення, яêе
навіть не підозрює, що пізнання передбачає бóття об’єêта пізнання,
себто чоãось не створеноãо людиною, чоãось, що існóвало раніше, ще
до тоãо, êоли людина йоãо пізнала. Не можна, одначе, заперечóвати
те, що це вчення залишило ãлибоêі сліди в людсьêомó розóмі. Причина
– цей зóхвалий апофеоз особистості мав надзвичайно пліднó основó.

Яêщо Фіхте не бачив об’єêта, то це, звичайно, не через нестачó
філософсьêоãо розóміння, а просто томó, що він бóв поãлинóтий
пристрасно захопливою працею (Фіхте змóшений бóв її виêонати
напередодні побóдови внóтрішньоãо фаêтó). Настóпний після Фіхте –
Геґель, óчень Шеллінґа. Геґель, маючи всі природні передóмови побóдови
внóтрішньоãо фаêтó, виêонав це завдання на відмінно. Важливіше те, чи
не занадто сильно він, зі своãо боêó, захопився об’єêтом і чи достатньо
місця відвів індивідóóмó ó своїй теорії заãальноãо примирення?
Неóпереджений оãляд йоãо вчення з цьоãо поãлядó бóв би
найправильніший. Йоãо філософія, однаê, бóла по сóті синтетичною, томó
він не міã зóпинитись на півдорозі, яê це зробив Фіхте, яêий мимоволі
повернóвся до аналізó, незважаючи на потóжний поштовх, виêлиêаний
філософсьêою дóмêою Шеллінґа. Томó Геґель надзвичайно розвинóв
синтез людсьêоãо розóмó, це таê. Однаê, нехай нам дозволять заóважити,
Геґель не зовсім дошліфóвав свою дóмêó. Він надто швидêо помер, ó
розпалі своєї діяльності, і не встиã сêазати своãо останньоãо слова,
остаточно виêінчити свої праці.

Ось, зрештою, деêільêа рядêів самоãо Геґеля, яêі ліпше, ніж можемо
це зробити ми, поêазóють, êóди сêерована йоãо система: “Людсьêий розóм
досяãнóв мистецтва аналізóвати, але не навчився ще синтезóвати. У таêий
спосіб він відділив дóшó від тіла, і це бóло добре, осêільêи Боã – це дóх, а
природа – матерія. Та зробивши це, він забóв маãічне слово, яêе повинно
бóло поєднати одне з іншим, яê той óчень Ґете, що напóстив води в бóдиноê
своãо ãосподаря і не знав, яê зóпинити її доплив, і він неодмінно втопився
б, яêщо б, на щастя, йоãо не врятóвав ãосподар, яêий вчасно
повернóвся”. Ви здоãадались, хто майстер – чарівниê ó філософії.

198. Невже ви ãадаєте, ніби висмиêнóти допитливий розóм зі сфери
йоãо мислення і запхати йоãо в той вóзьêий і дріб’язêовий світ, ó яêомó
обертається людсьêа вóльãарність, це – дрібниця? Вас оточóє баãато людей
або ãрóп, яêим сóдилося пройти свою пóть безслідно. Чомó ви не проповідóєте
їм свої піднесені вчення? І не збивайте зі шляхó тоãо, хто зосереджено і
слóхняно відданий основі, заêладеній ó ньомó. Не відволіêайте йоãо зі шляхó,
яêим він прямóє не з власної волі, з цьоãо шляхó він не може відійти, – не
розбившись сам, він, можливо, захопить ó своємó падінні й вас. Хіба не
бачите, що орбіта, яêою він обертається, визначена заздалеãідь? Пере-
шêодити йомó – це повстати проти заêонів природи. Ви ãадаєте, що êидати
êаменюêи під ноãи мислячій людині, аби та спітêнóлась, ãепнóлась на брóêівêó
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на повен зріст і моãла піднятись лише ó ãрязюці, з розбитим обличчям,
в обдертомó одязі, – тільêи невинна витівêа? Звичайно, ви не зрозóмієте
цю людинó.

Уражена, сêалічена, вимóчена довêолишньою порожнечею, вона –
таємниця для самої себе, а тим паче – для вас. Яê же, і справді, відãадати,
що заховано на дні цієї здавленої дóші? Яê розãадати ті дóмêи і почóття,
яêі ви і ваші прибічниêи заãнали в її бідне серце? Вам не зрозóміти, сêільêи
задатêів, яêі сили задóшено світом і життям, ó яêомó вона, задихаючись,
жалюãідно нидіє. Світ її не прийняв, і вона не прийняла світ. Вона бóла
наївна, êоли дóмала, що бодай яêось підхоплять проãолошóванó дóмêó,
що її жертовність, її мóêи не бóдóть непомічені, що хто-небóдь із вас збере
те, що вона таê щедро промарнóвала. Божевілля, звичайно. Але чи личить
вам розêладати на неї тенета, провоêаційно заманюючи її, вам, яêі самі
називали її слово моãóтнім, а серце – мóжнім? Яêщо це не бóв ãірêий
насміх, тоді ви наважились заêрити їй пельêó і припнóти її ланцюãом? А
хто знає, êим би вона бóла, яêщо б ви не заãородили для неї шлях?
Можливо, потоêом, яêий змиває нечистоти, яêі вас наêрили? Можливо,
мечем, яêий розтинає ваші ланцюãи?

199. Відтоді, êоли ми вимовили слово “Захід” стосовно себе, ми себе
втратили.

200. Не тóрêи знищили східнó імперію, а народи Заходó, яêі дозволили
Махмóдові завоювати Константинополь, яêі самі ще до цьоãо, по дорозі,
захопили Константинополь.

201. Чим більше мірêóєш над впливом християнства на сóспільство,
тим більше переêонóєшся, що, за планом Провидіння, західнó церêвó
створено яê різновид соціальноãо розвитêó людства, що вся її історія –
лише лоãічний наслідоê її орãанізóючоãо начала. Можна засóджóвати
засоби, яêі вона застосовóвала для досяãнення своєї мети, але треба
визнати, що вони бóли не тільêи найдієвішими, а навіть єдино
можливими в різні епохи. Вірна своємó поêлиêанню, західна церêва
ніêоли не відхилилась ó біê од наêресленоãо напрямêó. Вона мала
предивне чóття призначеної для неї ролі – воно й êерóвало нею
протяãом віê ів боротьби, поразоê і небачених перемоã.
Насамê інець, хоч  не можна заперечóвати, що вона бóла
честолюбна, нетерпляча, не цóралась земних блаã, слід визнати,
що тільêи за цих óмов може здійснитись воля Божа.

202. Чи не слід бóло насамперед здійснити довіренó їй ідею? Томó
все має бóти підпорядêоване цьомó вищомó велінню. Хіба не абсóрдно
заêидати їй те, що вона послідовно, жаãóче, пристрасно виêонóвала своє
завдання? Що бóло б зі світом, яêщо б вона раз ó раз ваãалась між різними
єресями, яêі з’являлись з перших днів її заснóвання, не припиняли
з’являтись доти, доêи, нарешті, не бóли поãлинóті велиêою єрессю ХVI
ст., яêа захотіла замінити реальність досêоналої церêви пóстêою своєї
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непомітної церêви?
Яêщо ви мене запитаєте, чи повністю óсвідомлював êожен вірний

західної церêви велиêе діло, що відбóвалось навêоло ньоãо, я відповім:
“Не дóмаю”. Таêа свідомість бóде можлива в церêві Божій лише тоді, êоли
пройде весь циêл людсьêоãо розóмó. Тоді, вичерпавши весь циêл
людсьêоãо розóмó, вона встóпить ó циêл розóмó несêінченноãо, щоб потім
óже йоãо не поêидати. Не можна, однаê, сóмніватись ó томó, що цій церêві
завжди бóло притаманне ãлибоêе óсвідомлення цьоãо розóмó.
Сêонцентроване на деяêих вибраних дóшах, на деяêих осяяних святістю
постатях, воно випромінювалось на всю сферó розóмних істот, що
становили християнсьêе товариство, й сповняло їх всією силою, всією
правдою ãлибоêоãо особистоãо почóття.

203. Призначення і шляхи східної церêви, мабóть, зовсім інші. ¯ї роль
зводилась до тоãо, щоб поêазати моãóтність християнства, наданоãо тільêи
їй. І вона чóдово виêонóвала це висоêе поêлиêання. Народжена проти дихання
пóстелі, перенесена пізніше в іншó пóстелю, де, живóчи ó відлюдді, створеномó
для неї оточóючим варварством, вона, зрозóміло, стала асêетичною та
споãлядальною. Саме походження відмежóвало її од бóдь-яêоãо честолюбства.
І вона, треба визнати, довела óпоêорення до êрайності. Вона всіляêо
намаãалась себе принизити: схилялась перед всіма правителями, яêі б вони
не бóли, вірóючі чи невіри, православні чи схизматиêи, монãоли чи сельджóêи.
Коли ãноблення не можна бóло знести або êоли на неї навалювалось іноземне
іãо, рідêо êоли вона вдавалась до іншоãо засобó, оêрім заливання сльозами
церêовної паперті, або ж, обернóвшись на порох, випрошóвання небесної
допомоãи ó тихій молитві. Все це таê, але правдою є і те, що нічоãо іншоãо
вона робити й не моãла, адже зрадила б своє поêлиêання, êоли спробóвала
б óбратись в інший одяã.

Хіба що ó славетні дні російсьêоãо патріархатó вона наважилась стати
шанолюбною. І ми знаємо, яêа бóла плата за цю спробó неприродної
ãордині.

Яê би там не бóло, цій церêві – таêій смиренній, таêій поêірній,
таêій безмовній – наша êраїна зобов’язана не лише найпреêрас-
нішими сторінêами своєї історії, а й своїм збереженням. Ось наóêа,
яêó вона поêлиêана дати світові: велиêий народ, цілêом óтворений
під впливом Христової реліãії, – повчальне видовище, яêе ми
пропонóємо обмірêóвати серйозним мислителям.

2043 .
205. Перед нами – твори молодоãо францóзьêоãо філософа, людини

з бóдь-яêоãо поãлядó дóже розóмної, яêа відсторонена од філософсьêої
êліêи своєї êраїни, але, на бідó, яêа таêож зовсім не знає нічоãо про те, що
відбóвається по інший біê Рейнó, і яêа аналізóє заãалом філософію за
взірцем êоллєж де Франс. А слід сêазати, що êраїна, в яêій народився
родоначальниê філософії, не êористóвалась йоãо спадщиною. Нині цей
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чóдовий спадоê не є здобóтêом ні добродія Кóзена, ні добродія
Жóфрóа.

206. Наш автор, наприêлад, ãóчно заперечóє проти зазіхань дóже
відомої ó Франції шêоли, яêа хотіла б знищити почóття особисте і замінити
йоãо почóттям сóспільним. Тóт він має рацію, але не тоді, êоли змішóє це
дитиняче вчення з óченням німецьêих філософів. Ми насмілюємось
переêонати йоãо, що немає нічоãо спільноãо між ãóманітарними теоріями
францóзів і серйозною філософією, предмет яêої становлять питання
зовсім інші, не приватні питання життя тоãо сóспільства, в яêомó
зіштовхóються всі лоãічні і політичні анархічні теорії. Ця філософія праãне
визначити зв’язоê між світом зовнішнім і світом внóтрішнім, до примирення
ідеї з дійсністю. Усі ці питання, яêі людсьêий розóм ставив собі споêонвіêó,
яêі християнство розв’язало по-своємó з допомоãою віри, ще ніêоли не
бóло розв’язано розóмом.

Томó можна сêазати: справа цієї філософії – справа християнства,
перенесена або продовжена на ґрóнті чистої дóмêи. Яê бачите, звідси
далеêо до фóр’єризмó, до êазармовоãо розташóвання людства ó
фаланстери. Сóспільні питання чеêають на розв’язання всіх життєвих
проблем, але ó філософсьêій сфері ці проблеми повинні бóдóть відêритись
самі собою, êоли розóм бóде остаточно óтверджений, ідея завершена,
лоãічна дія здійснена. До цьоãо філософії нічоãо сêазати з цьоãо приводó.

207. Заãалом немає розбіжностей ó питанні про те, що моральна
особистість, створена християнством, інша, ніж та, яêó породило поãанство.
І що ж! Тепер філософія заêлопотана відтворенням особистості лоãічної. Хто
êаже про знищення Я, про замінó йоãо яêоюсь відірваною свідомістю людства
заãалом? Йдеться лише про те, щоб відтворити це Я на достовірнішій основі,
ось і все. Яêщо вам ціêаво, яêим методом філософія хотіла б досяãнóти цієї
бажаної мети, сêажó: насамперед вона шóêає довêола себе щось таêе, що
бóло б реалізоване тим велиêим синтетичним фаêтом, яêий вона хоче
здійснити, або, ліпше сêазати, щось таêе, що ніêоли не поділяло світ на два
первинні начала, де й не бóло їх вдаваноãо антаãонізмó. І це своє шóêане
вона знаходить в ідеї абсолютноãо бóття. Абсолютне ж бóття – здатність
тільêи абсолютноãо розóмó, томó абсолютний розóм і є відтепер
об’єêтом її вивчення, її мислення, її аналізó. Усі її прояви, де б вона їх не
помітила, вона запам’ятає, вона обмірêóє êожен оêремо, вона вивчить
óсі віêи, дійде до сóчасноãо станó, що приховóє ó собі підсóмоê минóлих
часів, вона, зрештою, спробóє передбачити фаêти, яêі ще не
звершились, але витають óже в тóманній далечі майбóтньоãо. Усю цю
працю вона передасть дóмці людини і запропонóє їй продовжóвати її
методом, нею розробленим. Вона не тільêи не захоче знищити сóб’єêт,
навпаêи, вона на ньоãо поêладає виêонання своãо завдання,
попередньо змóсивши йоãо осяãнóти свою природó. З іншоãо боêó, після
передачі нам точної óяви про об’єêт, вона – і сóб’єêт, і об’єêт висновóє
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зі сфери невизначеної абстраêції, вводить їх ó дійсність і, таêим чином,
óже тепер здійснює те їхнє óзãодження, яêе вона повинна бóла знайти
тільêи насамêінець. Таêа філософія наших днів.

208. Витяã із розãлядó “Історіософії” добродія Цешêовсьêоãо добродієм
Міхелетом із Берліна (переêлад з німецьêої). Картина майбóтньоãо історичної
наóêи, яêó малює автор, за своєю основою нічим не різниться від тієї, яêó
можна вивести зãідно з óченнями абстраêтної філософії. Ось яêими висловами
він передає свою ідею: “Необхідно. – êаже він, – щоб абсолютна ідея злилась,
нарешті, з абсолютним бóттям, але, не переêрóчóючи себе. До цьоãо ж
необхідно, щоб єдність двох природ – природи Божої і природи людсьêої –
відтепер, відповідно до застарілої êонцепції, виходила за тільêи особисті
відчóття і перестала бóти простим абстраãованим поняттям зовсім поза
сферою розóмó, таê, яê це випливає з найновіших óчень. Необхідно, щоб ця
єдність надалі народжóвалась тільêи власною енерãією або з допомоãою
волі світовоãо розóмó, що виявляється в дії. Можливо, ця єдність відêриється
ще раз для відчóттів, але не безпосередньо, яê під час епохи йоãо розвитêó.
Ця єдність прийде до цьоãо постóпово, цілêом наповнена новими елементами,
введеними в неї настóпним розвитêом. Цю новó фазó її проãресó слід
розãлядати яê справжнє виправдання матерії, яê остаточне óзãодження Ідеї з
Дійсністю. Колись бачили мистецтво, осяãнóте дóмêою і мисленням. Тепер
побачать філософію, перевершенó дією та спілêóванням. Ця ãідна подивó
діяльність людсьêої свідомості нині праãне прониêнóти сêрізь. Ця пізнавана
людством ãлибоêа потреба óсвідомити все, це нетерпіння внóтрішньоãо
почóття, що випереджóє дію, – все це – тільêи свідчення тоãо напрямêó, на
яêий ми вêазали, передóмови тих наслідêів, про яêі ми повідомляли. Можна
сêазати, що, відêриваючи нові філософсьêі методи, розóм відêрив справжній
філософсьêий êамінь, таê довãо і таê ретельно розшóêóваний. Ось він, перед
нами. Мова йде вже тільêи про те, щоб виêлиêати диво, що в ньомó міститься.
Філософії тепер більше нічоãо не залишається, хіба що навстіж розчинити
двері вівтаря та достóпно виêласти свої езотеричні вчення. Уся її діяльність
віднині має бóти спрямована на пояснення хаосó людсьêоãо сóспільства, на
те, щоб змóсити істинó спóститися із сфери ідеї ó сферó дійсності.

209. Що стосóється мистецтва, то необхідно, щоб воно повернóлось
назад, щоб воно зновó піднеслось до античноãо мистецтва, не
відстóпивши, óсе ж, від новітньоãо почóття. Життя зновó набóде наївної
простоти первісної епохи, не відмовляючись од наслідêів своєї тривалої
сêонцентрованості і внóтрішньої ãлибини, яêі воно здобóло сьоãодні. Це
не бóде повернення, падіння до життя природи, яê може видатись.
Навпаêи, це бóде те саме життя, піднесене до нової сфери, створеної
нам новітнім началом. Природа, яêа набóде цьоãо стóпеня освіченості і
зрілості, стане найсприятливішим середовищем для розóмóвання. Таê
само, яê своãо часó людина жила в мирі з Боãом, нині матерія житиме
в мирі з дóхом. Тó ж перемоãó, яêó спершó бóло досяãнóто раціонально,
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тепер бóде досяãнóто і реально. Протиріччя, таê звані бродіння нашоãо
середовища, таêож óзãодяться і природно дійдóть до заãальноãо
примирення ó всіх питаннях, з яêих тривали сóперечності протяãом
минóлих століть і заêінчились ó наш час. Усі ці пристрасні зітêнення
різних почóттів, що ще бентежать ãолови, припиняться назавжди, таê
само, яê і вирішення проблеми життя ó томó виãляді, в яêомó її
запропоновано і ãóчно проãолошено новітнім світоãлядом.

210. Відтепер, відповідно, всю енерãію світовоãо Розóмó бóде
сêеровано на реалізацію абсолютноãо Блаãа. Для людства прийде нова
ера. Соціальні основи в найзаãальнішомó вираженні бóдóть виêладені таê
само штивно, яê êолись – основи моралі і права. Взаємини між сім’єю і
ãромадою, між ãромадою і державою, яêі досі бóли постійно óзалежнені
óмовами тоãо середовища, в яêомó засновóвались, неãайно остаточно
встановляться.

Цей ãрізний шóм, яêий ви чóєте, яêий лóнає то в одномó êінці світó, то
в іншомó, – велиêий ãолос людсьêоãо родó, яêий промовляє про висоêі
потреби дня. Ще мить – і людина вийде назавжди зі сфери абстраêтності,
стане справді соціальною істотою. Оêремі ãромади зречóться своєї
самотності і добровільно долóчаться до велиêої сім’ї народів. Природний
лад, êоли народи ще живóть протиставлені один одномó, звільнить місце
ладові заãальномó. Зрештою, людство, самó ідею яêоãо раніше ледве
можна бóло осяãнóти, себе створить живим, êонêретним, справжнім і стане
досêоналим, справжнє ім’я яêоãо бóде Церêва Божа. Таê само світовий
розóм, реалізóючись ó Красі, в Істині, ó Блаãові, óтвердить себе яê орãанічне
ціле і запанóє Досêоналість.

211. Яê зрозóміти, що в êнизі про християнство, яêó взаãалі вважають
ãарною êнижêою і в яêій йдеться про всі реліãії і всі філософсьêі системи,
ані слова – про православнó церêвó, бодай томó, щоб спростóвати її
вчення?

212. Християнство існóє. Воно існóє не тільêи яê реліãія, а й яê наóêа, яê
реліãійна філософія. Йоãо визнали не лише темні народні маси, а й
найосвіченіші, найãлибші мислителі. Цьоãо не можóть заперечити йоãо
найлютіші вороãи. Томó їм слід довести одне з трьох: або що Ісóс Христос
ніêоли не існóвав і томó реліãію, яêа називається йоãо іменем, заснóвали
яêісь спритні фоêóсниêи; або що êоли Ісóс Христос існóвав, то тільêи він
бóв спритним штóêарем; або ж, насамêінець, що він бóв палêим
фанатиêом, переêонаним яê ó томó, про що ãоворив, таê і в томó, що
він – Божоãо походження. Коли ж допóстити бóдь-яêó з цих трьох
позицій, треба бóло б ще пояснити, яê саме християнство, народжене
на брехні, моãло досяãти таêоãо станó, в яêомó ми йоãо сьоãодні бачимо,
і породити той вплив, яêий воно справило.

213. Соціалізм переможе не томó, що має рацію, а томó, що не мають
рації йоãо противниêи.
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214. Яê доêаз тоãо, що таêими, яêі ми є, створила нас наша
церêва, між іншим, є та обставина, що навіть сьоãодні найважливіше
питання в нашій êраїні – реліãійне питання про сеêти, про
розêольниêів.

215. З одноãо боêó, невпорядêований рóх європейсьêоãо
сóспільства до своєї незнаної долі на Заході, êоливання ґрóнтó, що
може провалитись під тяãарем новаторсьêоãо ãенія; з іншоãо – велична
нерóхомість нашої батьêівщини і найповніший споêій її народів, яêі ясним
і споêійним поãлядом спостеріãають страшнó бóрю під нашим пороãом.
Таêе величаве видовище, зображене сьоãодні двома половинами
людства, – видовище повчальне і таêе, яêим не натішишся... Десять
сторіноê ó томó ж дóсі.

216. Цю людинó можна бóло б стерпіти, яêщо б вона поãодилась чоãось
не знати. Але ні, їй потрібно знати все-все. Однієї дóже простої речі вона,
однаê, не знає, а саме – що êоли б на бідó людина мала зовнішність
беãемота, вона мала б бóти сêромною або ж ãеніальною. У цієї, іншої,
розóм таêий самий, але вона, принаймні, мóдро сидить вдома, блаженно
й óсамітнено споãлядає достойності власні і своєї дитини. Вона не хапає
нас за êомір, аби дати знати, що знає все êраще, ніж ми.

217. Уся філософія Геґеля, яê відомо, сêонцентрована ó двох
поняттях: бóття і дóх. Звичайно, не це заслóãовóє доêорó. Що, зрештою,
можна знайти ó світі дóмêи і вільної волі, êрім принципó дії і йоãо продóêтó?
Більше нічоãо. На бідó, проміжна віддаль між цими двома основними
поняттями заповнена діалеêтиêою, щоправда, штивною, іноді навіть,
мабóть, надто строãою, але таêою, що часто переводиться на справжній
номіналізм, на вóзьêó лоãомахію, можливó тільêи тією мовою, де бóдь-
яêий іменниê може стати за вашим бажанням інфінітивом. Дивна
ãраматиêа, яêа передає одним і тим самим словом причинó і наслідоê
та знищóє причинність через мовнó похибêó. Геãель, очевидно, надав
діалеêтиці надто велиêе значення, він, мабóть, не зрозóмів своãо століття,
століття, настільêи поãлиненоãо праêтичною ідеєю, нетерпеливо
праãнóчоãо досяãти мети, дійти до реальності, êористóючись висловом,
запозиченим ó самоãо Геãеля. Ви хочете, запитóю вас, щоб ми марно
витрачались на ці несêінченні словоблóддя, на цю звироднілó схоластиêó
середньовіччя, ми, яêі мчимося залізницею зі швидêістю сонячноãо
променя до заãальноãо розв’язêó? Неможливо.

218. Відомо, що придбати бóдь-що можна двома способами: з
допомоãою виãотовлення або з допомоãою обмінó. Іншими словами, для
тоãо, щоб придбати річ, потрібно або її зробити, або êóпити. Але яêщо ви
не вмієте зробити річ або не маєте ãрошей її êóпити, не маєте таêож
чоãось рівноцінноãо, що можна бóло б запропонóвати на обмін, – що ж,
візьміть лише êредит, і тоді ви зможете її придбати. Нинішній власниê
речі з задоволенням віддасть вам її в обмін на рівноцінний товар з виплатою
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в майбóтньомó. І, треба сêазати, ніщо таê не збóджóє жаãó насолоди,
яê можливість êóпóвати товар цим останнім способом, ніщо не
виêлиêає таêоãо леãêоãо марнóвання своãо майбóтньоãо, ніщо таê
не збільшóє витрати і не надає таêі велиêі засоби для матеріальноãо
існóвання за рахóноê завтрашньоãо дня. Але в інтелеêтóальномó
вимірі, в яêомó набóття ідей та пізнань здійснюється лише з
допомоãою розóмової праці й наóêи, в яêомó неможливо отримати
однó ідею навзамін іншій, бóває, що людина надає êредит сама собі,
що вона виêористовóє цінності ще до їхньоãо набóття, що вона
виêористовóє деяêі ідеї, не розóміючи їх. У наш час це – звичайна
річ. Це зновó ж таêи та сама жаãа насолоди, що праãне
задовольнитись в іншій сфері. Яê бачите, теорія êредитó, застосована
ó сфері розóмó, на диво óдосêоналена.

219. Поширення освіти привело óсі сóспільні верстви до нових потреб,
і вони праãнóть задоволення: таêий сóчасний стан справ ó йоãо справжній
сóті. Ваша справа – роз’яснити нам, чи заêонні ці вимоãи, чи ні. Робітниê
хоче мати вільний час, щоб, яê і ви, прочитати новó êнижêó, яê і ви -
подивитись новó п’єсó, яê і ви – іноді поãоворити з дрóзями. Робітниê,
звичайно, не має рації, але тоді чомó ж ви таê старались поширювати освітó,
робити наóêó достóпною для êожноãо? Потрібно бóло залишити маси в
їхній ãрóбій брóтальності. Засоби, êинені знедоленими êласами для
отримання земних блаã, нема сóмнівó, оãидні. Та чи вважаєте ви, що ті
засоби, яêі феодальні сеньйори виêористовóвали для своãо збаãачення,
бóли ліпші? Слід поêазати їм інші, більш заêонні, більш діяльні засоби, таêі,
яêі б менше порóшóвали ваші звичêи êомфортó і farniente, а не ображати їх.
Приниження – не політично-еêономічний траêтат. Бідняê, що праãне малої
дещиці достатêó, яêоãо вам нема де подіти, бóває іноді жорстоêий, але
ніêоли не бóде таêий жорстоêий, яêими жорстоêими бóли ваші батьêи, ті
самі, хто зробив з вас те, êим ви є, хто дав вам те, чим ви володієте.

220. Баãато ãоворять про те, що ãромадсьêість позбавлена безпеêи.
Та відêоли вона насолоджóється цим жаданим почóттям безпеêи, про яêе
ви êажете? Чи насолоджóвалась ним ãромадсьêість ó середні віêи, êоли
êожен барон обирав собі землю, над яêою височіла башта йоãо замêó, і
êоли жаêерія розорювала села? Чи насолоджóвалось нею населення Італії,
êоли в êожномó місті бóв свій тиран із власним êомплеêтом засобів допитó?
Або під час воєн проти ãóãенотів, êоли вбили Коліньї, а êороль Франції
стріляв ó власних підданих? Або під час Тридцятирічної війни, êоли вся
Німеччина диміла від пожеж, яêі сêрізь сóпроводжóвали зãраї
Валленштейна і Тіллі? Або êоли Палатинат бóло розорено за наêазом
Лóвóа, і Драãонади розãаняли промислове населення Франції? Або
êоли ãірлянди з людсьêих тіл приêрашали білоêам’яні стіни нашоãо
Кремля? Або під час імператорсьêих реêрóтсьêих наборів, êоли цвіт
нації ãинóв на полях боїв? Зрештою, чи насолоджóється ця людність
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сьоãодні в тих êраїнах, де не існóє êредитó, де 10% - нормальна
відсотêова ставêа, де величезні êапітали лежать даремно, аби не
виявити себе, де пани вбивають своїх êріпаêів, êоли останні їх не
вбивають? Де? Стан облоãи – нормальний стан êраїни?

Повторюю: не змішóватимемо двох фаêтів, цілêом різних за
походженням і пов’язаних між собою тільêи хронолоãією. Сóспільність під
óдаром, але вона захищається і, захищаючись, навчається. Вона, нема
сóмнівó, знайде спосіб вийти з цієї ситóації. Це вже не те, що бóло êолись,
êоли безтямний і безãлóздий передсóд протистояв заãальномó розóмові;
тепер борються серйозні інтереси, захищаючись од інших серйозних
інтересів.

221. Філософсьêе Я тóт ні до чоãо. Реліãійне почóття, наївні
сподівання, юна віра ранньоãо християнства вже неможливі і більше
не можóть опанóвати масами. Вони можóть бóти втіхою лише для
оêремих істот, для дóш, яêі постійно молоді. Божа мóдрість ніêоли не
замислювала заãальмóвати розвитоê світó. Це вона прищепила родові
людсьêомó більшість ідей, яêі йоãо нині вражають. Вона не моãла і не
хотіла знищити свободó людсьêоãо дóхó. Вона вêлала ó серце людини
зерна всіх тих блаã, яêими людині дозволено насолоджóватись, і потім
дозволила діяти людствó. Чи насмілитесь ви сêазати, що й зерна
заãинóли ó сóчасних бóрях або що вони стали безплідними? Це бóло б
святотатством, найбільшим злочином, принесене світові революціями,
адже це означало б позбавити світ надії, тієї сили, яêó Єванãеліє
наважилось назвати доброчинністю.

222. Ми йдемо звільняти раїв, щоб надати їм рівні права. Чи можна
при цьомó не розсміятись?

223. Морсьêа держава – без óзбережжя, без êолоній, без торãовоãо
флотó. Хіба це не потішно?

224. Ви êажете мені про переслідóвання, яêоãо зазнаєте. Сімейна
чвара, не більше.

225. Ви називаєте це найвеличнішою самопожертвою; я це називаю
тóпою співóчастю. Відсóтність велиêодóшності.

226. Ви претендóєте на звання представниêів ідеї. Постарайтесь мати
ідеї, це бóде ліпше.

227. Заêон, яê відомо, êарає співóчасть таê само, яê і злочин.
228. Не починайте війнó для збереження неподільності Тóреччини.

Америêа – єдина сóперниця, яêої вам необхідно боятися. У наш час
варварство не знищить освітó. Не володіння Константинополем
ãарантóватиме моãóтність Росії. Тóреччина володіє Константинополем, а
поãляньте, яêа вона жалюãідна.

229. Ось яê êомпонóється, яê на мене, це питання. В особі Петра Велиêоãо
Росія осяãнóла свою злочиннó самітність і свій злочинний напрям. Вона пішла
навчатись ó Європó. Цим новим шляхом простóвала вона дотепер. ̄ ї визнання
бóло винаãороджене óспіхами за всіма поêазниêами і заêінчилось при
Олеêсандрі І торжеством найвищим, небаченим в історії людства. Та раптом
вирішила вона, що пора їй піти власними ноãами, що пора повернóтись до
своєї попередньої самітності. Європó спочатêó здивóвала таêа сміливість, а
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Одразó ж після розãромó польсьêоãо повстання йоãо ãоловні
винóватці знайшли прихистоê ó Франції. Користóючись поãаною
поінформованістю цієї êраїни щодо історії та сóчасноãо станó Польщі,
вони без зóсиль змоãли подати свій безóмний захід яê таêий, що не
тільêи заслóãовóє на прощення, а й на похвалó. Дивно. Там таê мало
знайомі навіть з ãеоãрафічним розташóванням Польщі, що один із
найвидатніших членів палати депóтатів на одномó із засідань цілêом
серйозно запропонóвав надати на захист повсталих поляêів флот ó порті
Поланãен, і ця пропозиція бóла сприйнята поважними слóхачами без
сміхó.

Промови, виãолошені недавно в національномó зібранні на êористь
поляêів, засвідчóють таêó ж зóхвалість і в самомó польсьêомó питанні.
З оãлядó на це, розповімо в êільêох словах, яê розóміє це питання
безпристрасний та добре обізнаний розóм.

1. Коли нова держава, створена численними слов’янами,
підпорядêована Рóсам1  (aux Russes) або варяãам, що пізніше стала
величезною рóсьêою імперією, перейшла до êнязювання Ярослава, вона
об’єднóвала весь простір між Фінсьêою затоêою на півночі та Чорним
морем на півночі, Волãою на сході і лівим береãом Немана на заході.
Приêордонна смóãа, що відділяла тоді рóсичів від їхніх сóсідів-поляêів,
проходила по рівнинах вздовж лівоãо береãа Немана, ó місцевості, де
ми бачимо міста Авãóстово, Седлєц, Люблін, Ярослав, і продовжóвалась
за течією ріêи Сан до підніжжя Карпатсьêих ãір. Це та сама лінія, яêа і
нині насправді розмежовóє обидві народності – рóсьêó та польсьêó.

Населення на схід від цієї лінії розмовляє рóсьêим діалеêтом і
належить до ãрецьêої церêви, населення на захід від неї – польсьêою,
і підпорядêоване римсьêомó обрядó.

2. Поляêи формóють лишень однó ãілêó велиêої слов’янсьêої сім’ї.
Вони в давнинó бóли і тепер ще є населенням нечисленним. Знаменита
Польсьêа респóбліêа ó час найвищоãо своãо злетó бóла державою, що



Äåêiëüêà ñëiâ ïðî ïîëüñüêå ïèòàííÿ154

сêладалась із деêільêох народностей, в яêих рóсичі в областях,
що називались Білорóсь, Малоросія, становили більшість. Це
рóсьêе населення, приєднане до респóбліêи, з’єдналось із
поляêами лише за óмови виêористання всіх національних прав та
свобод, права ці бóли за ними заêріплені знаменними pacta
conventa. Ці права та привілеї з часом бóли ãрóбо відêинóті
Польщею і постійно порóшóвались найоãиднішими реліãійними
переслідóваннями. Внаслідоê цих жорстоêих страждань рóсьêі
област і в ідд ілились од респóбліêи і з’єднались із сім’єю
слов’янсьêих народів, яêа почала називатись Всеросійсьêа імперія
(по-францóзьêи: L’Empire de toutes les Russes).

Це від’єднання, що почалося 1651 роêó і заêінчилось ó êінці 18 ст.,
бóло неóниêним наслідêом помилоê обмежóвальноãо óрядó,
нетерпимості римсьêоãо дóхівництва і цілêом природноãо потяãó цієї
частини рóсьêоãо народó сêинóти іãо іноземців та повернóтись до лона
власної народності.

3. Після відходó рóсьêих племен нинішня Польща, або, яê її тоді
називали, Polska coronna, залишилась ослаблена і її, позбавленó
можливості óтворити незалежнó державó, здобóли Австрія та Прóссія.
Імператор Наполеон зновó возз’єднав її і створив з неї Варшавсьêе
Велиêе Князівство, яêе пізніше взяло діяльнó óчасть ó війні проти Росії
1812 роêó.

Після тоãо, яê російсьêе війсьêо захопило êнязівство 1813 роêó,
імператор Олеêсандр більшó йоãо частинó приєднав до своїх володінь
і назвав Царство Польсьêе. Однаê і після приєднання до Росії силою
зброї з êраєм цим зовсім не поводились, яê із завойованим. На всьомó
просторі нашої величезної імперії російсьêі поляêи мають однаêові
права. Поляê встóпив через це поєднання ó середовище тоãо велиêоãо
союзó слов’янсьêих народів, яêий сêладає імперію, і томó отримав
численні переваãи, яêі орãанічно випливають із приналежності до
сильної держави.

4. Західним областям старої Польщі, приєднаним пізніше до
німецьêих держав, довелось відчóти іноземний вплив настільêи, що
польсьêе населення залишилось там ó меншості і з êожним днем все
більше розчиняється в товщі німецьêоãо племені; це має місце в Сілезії,
в Померанії і в частині велиêоãо êнязівства Познансьêоãо.

5. В областях, приєднаних до Російсьêої імперії (що не входили до
сêладó Царства Польсьêоãо), – раніше вони називались Литва, Білорóсь,
Малоросія, поляêи сêладають приблизно п’ятдесятó частинó всьоãо
населення. Інші майже сêрізь рóсичі. Ці, останні, добре пам’ятають
насильство, що випало на долю їхніх батьêів при польсьêомó панóванні,
і відчóвають до своїх панів, пережитêó попередньоãо ладó, таêó
ненависть, що врятóванням своїм вони частêово зобов’язані
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російсьêомó óрядові.
Серед областей, що входять до Австрійсьêої імперії, східна

частина Галичини, відома раніше під назвою Червона Рóсь і тим,
що дотримóвалась ãрецьêоãо церêовноãо обрядó, майже цілêом
зберіãає свою народність, і поляêи там далеêо не êористóються
співчóттям êорінноãо населення: інша частина, де домінóє
римсьêий церêовний обряд, майже цілêом онімечена.

6. У випадêó об’єднання óсіх польсьêих земель в одне таêе
ціле, де поляêи бóли б ó більшості, óтворилась би держава з
населенням ніяê не більшим, ніж 6-7 мільйонів і в ній опинились
би вêрапленими ó велиêій êільêості німці та жиди.

Відновлення незалежної Польщі, з таêим сêладом її населення,
оточеної велиêими та сильними державами, яêщо б це і стало сьоãодні
можливим, не ãарантóвало б тривалоãо існóвання. Дóмêа про
приєднання до цьоãо царства областей, що бóли êолись польсьêими, з
населенням нині онімеченим і таêим, що ввійшло вже до сêладó
німецьêоãо союзó, бóла б і несправедливою, і нездійсненною.

Розділяти Росію, відриваючи від неї силою зброї західні ãóбернії,
що залишились рóсьêими за своїм національним почóттям, бóло б
нісенітницею. Збереження їх, зрештою, є для Росії життєвим питанням.
У випадêó, яêщо б спробóвали втілити цей план, вона одразó ж піднялась
би цілою масою, і ми стали б свідêами виявó всіх сил її національноãо
дóхó. І найвіроãідніше, ãóбернії ці самі всіма силами опирались би цьомó
– яê з оãлядó на передані спадêово споãади про перенесені ними
численні приãнічення, таê і з оãлядó на численні сóміжні інтереси, що
поєднóють їх з імперією.

7. Відділення нинішньоãо Царства (польсьêоãо) з метою
перетворення йоãо на серцевинó нової незалежної Польщі, навіть за
сприяння цьомó з боêó деêільêох європейсьêих держав, став би
заперечóвати не один освічений поляê, переêонаний, що блаãополóччя
народів може бóти реалізоване тільêи ó сêладі велиêих політичних тіл і
що, зоêрема, народ польсьêий, слов’янсьêий за племенем, має
розділити долі братньоãо народó, яêий здатен внести в життя обох
народів таê баãато сили і блаженства.

8. Потрібно, нарешті, приãадати, що спочатêó Російсьêа імперія
бóла лишень об’єднанням деêільêох слов’янсьêих племен, яêі отримали
своє ім’я від Рóсів (Russes), що прийшли, яê нам це повідомляє Нестерів
літопис, і що нині це ще все той же політичний союз, що поєднóє дві
третини всьоãо слов’янсьêоãо племені, що існóє незалежно і насправді
репрезентóє слов’янсьêе начало ó всій йоãо непорóшності. У поєднанні
із цим велиêим цілим поляêи не тільêи не зречóться своєї національності,
але, таêим чином, вони її ще більше зміцнять, натомість ó роз’єднанні
вони неминóче опиняться під впливом німців, поãлинаючий вплив яêих
значна частина західних слов’ян óже на собі випробóвала.
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1  Тóт і далі слова “Рóси”, “рóсичі” – на позначення óêраїнців, рідше – білорóсів, осêільêи
ó цій частині йдеться переважно про етнічні óêраїнсьêі землі. В ориãіналі в П.Чаадаєва «Рóссы»,
«россияне»... Це можна пояснити часом написання статті і чинними традиціями та
стереотипами – ó першій половині 19 ст. в Російсьêій імперії не бóло прийнято вживати
іменниê “óêраїнець”. Натомість російсьêі інтеліãенти вживали іменниêи “малорос”, “рóссêий”...
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Ïðèìiòêè

На дóмêó В.В.Зеньêовсьêоãо, автора наóêової праці “История рóссêой
философии”, ãл.II, ãоловним джерелом вивчення філософсьêої, політичної, реліãійної
позицій П.Я.Чаадаєва слід вважати «Собрание сочинений П. Я. Чаадаева», що
побачило світ 1913 р. за редаêцією Гершензона, а таêже випóсê 22-24
«Литератóрноãо наследства» (Мосêва, 1935), в яêомó вперше опóбліêовано
четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий філософічні листи. Варто звернóти
óваãó на збірниêи «Звенья», в яêих ó № 3-4 опóбліêовано статтю Чаадаєва «L’univers»,
а в № 5 – три листи Чаадаева (серед них – і до Шеллінґа, де êритиêовано Геґеля).
В.Зеньêовсьêий вважає, що найліпшó працю про Чаадаєва написав Гершензон:
«П. Я. Чаадаев, жизнь и мышление», Петербóрã, 1908. Детально досліджено життя
Чаадаєва ó праці Ch. Quenet, «Tchaadaeff et ses lettres philosophiques», Paris, 1931.
Анãлійсьêа праця Moskoff о Чаадаеве (New York) не містить нічоãо цінноãо. Про
П.Чаадаєва писали таêож: Іванов-Разóмниê, «История рóссêой общественной
мысли», Т. 1, ãл. VII; Пипін, «Хараêтеристиêа литератóрных мнений», вид. 2-е (1890),
ãл. IV; Пóзанов, «П.Я.Чаадаев»; «Трóды Киевсêой Дóховной Аêадемии», 1906 ã.:
Козмин, Н.И.Надеждин (1912), С.533-552; Герцен, «Былое и дóмы», т. II; Koyrй,
«P.Tshaadaeff and the Slavophiles», Slavonic Review, 1927 (III); Massaryk, «Zur rus.
Geschichts und Religionsphilosophie» (B.I); Саêóлін, «Рóссêая литератóра и социализм»,
1922 (ãл. II); В.Соловйов, «Чаадаев и еãо «Философичесêие письма», «Под знаменем
марêсизма», 1938, № 1; Гершензон, «Жизнь В.С.Печерина», Мосêва, 1910;
Чижевсêий, «Геãель в России», Париж, 1939; Милюêов, «Главные течения рóссêой
историчесêой мысли», С.374-396.

�Ôiëîñîôi÷íi ëèñòè�

Усьоãо вісім листів, хоч раніше, до 1935 р., оêремі дослідниêи вважали, що їх
або бóло, або збереãлось тільêи три. Написані ó 1828-1830 рр. Певні розбіжності
датóвання пов’язані з тим, що іноді вêазóють дати пóбліêацій, а не створення.
Таê, наприêлад, ó Росії за життя П.Чаадаєва побачив світ тільêи перший лист, ó
жóрналі “Телесêоп” Надєждіна (1836. – Ч.15). Рештó дрóêóвали за êордоном.

“Філософічні листи” формально адресовані Катерині Дмитрівні Паніній,
молодій (23 роêи), але вже заміжній, особі, що виділялась з-поміж інших висоêим
інтелеêтом; її ціêавила історія, êóльтóра, мистецтво, літератóра, але вона
залишалась байдóжа до Єванãеліє. А неформально – і сóчасниêам (затхлій
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російсьêій інтеліґенції, заãрóзлій ó примхах та забаãанêах, що демонстрóвала
любов до царсьêих палат), і майбóтнім поêолінням (зоêрема, тим, що й далі,
яê 150 роêів томó (1813-1861), чинять ãеноцид на Кавêазі, демонстрóючи тó ж
любов, з поцілóнêами та радощами, тільêи до президентсьêоãо палацó). Ролі
ті ж, персонажі – інші.

Яê доповнення до наших примітоê, пропонóємо óривêи з листа О.С.Пóшêіна
до П.Я.Чаадаєва від 19 жовтня 1836 роêó, написаноãо після пóбліêації «Першоãо
філософічноãо листа» ó «Телесêопі»: «...Що стосóється дóмоê, то ви знаєте, що я не
зовсім поãоджóюся з вами. Без сóмнівó, схизма відоêремила нас від решти Європи,
ми не брали óчасті ó жодній із визначних подій, що вражали її, але ми мали особливе
призначення. Це Росія, це її безмежні простори поãлинóли монãольсьêó навалó.
Татари не насмілилися перейти через наші західні êордони і залишити нас ó затиллі.
Вони відійшли до своїх пóстель, а християнсьêа цивілізація бóла врятована. Щоб
досяãти цієї мети, нам потрібно бóло провадити особливе існóвання, яêе залишило
нас християнами, але перетворило на чóжих для християнсьêоãо світó. Томó, завдяêи
нашомó страдництвó, енерãійний розвитоê Європи відбóвався без жодних перешêод.
Ви ãоворите про те, що джерело, з яêоãо ми черпали християнство, бóло нечистим,
що Візантію варто бóло б зневажати. Але, мій дрóже, хіба сам Ісóс Христос не
народився євреєм, хіба Єрóсалим не бóв притчею во язиціях? Невже через це
Єванãеліє стало менш дивовижним? У ãреêів ми запозичили Єванãеліє і переêази,
але не дитинячий дóх дріб’язêовості і сóперечоê. Звичаї Візантії ніêоли не бóли
звичаями Києва. Наше дóховенство, до Феофана, бóло ãідне поваãи, воно ніêоли
не виêлиêало б реформації в той момент, êоли людство найбільше потребóвало
óсамітнення.

Поãоджóюся, що наше сóчасне дóховенство відстало. Хочете знати, чомó?
Воно має бородó, от чомó. Воно не належить до хорошоãо товариства. Щодо
нашої історичної óбоãості, то я зовсім з вами не поãоджóюся. Війни Олеãа і
Святослава, навіть óдільні міжóсобиці, – хіба це не життя, сповнене êипóчоãо
бродіння і палêої діяльності без мети, яêе хараêтерне для юності óсіх народів?
Татарсьêа навала – сóмне і величне видовище. Пробóдження Росії, розвитоê її
моãóтності, рóх до єдності (зрозóміло, що до російсьêої єдності), обидва Івани,
величава драма, що розпочалася в Уãличі і заêінчилася в Іпатіївсьêомó монастирі,
– хіба це все не є історією, а тільêи блідим і напівзабóтим сном?

...Хоча я зі щирою симпатією ставлюся до ãосóдаря, я не в захопленні від
óсьоãо, що бачó навêоло себе. Яê літератора – мене все дратóє, яê людина із
забобонами – я зневажений, але, слово честі, за жодні сêарби світó я не хотів би
поміняти батьêівщинó або мати іншó історію, êрім тієї історії наших предêів, яêó
нам дав Боã.

Лист вийшов задовãий. Після сóперечêи з вами я мóшó сêазати, що баãато
що ó вашомó посланні є правдивим. Справді, варто óсвідомити, що наше сóспільне
життя – сóмна річ. Відсóтність сóспільної дóмêи, байдóжість до бóдь-яêоãо
обов’язêó, справедливості та істини, цинічне зневажливе ставлення до людсьêої
дóмêи і ãідності – все це направдó може довести до відчаю. Ви добре зробили,
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що ãолосно заãоворили про це. Але боюся, щоб ваші історичні поãляди не
нашêодили вам. Нарешті, мені приêро, що мене не бóло біля вас, êоли ви
передавали ваш рóêопис жóрналістам. Я ніде не бóваю, томó не можó вам сêазати,
чи справляє ваша стаття враження. Сподіваюся, що її не бóдóть роздóвати”.

�Àïîëîãiÿ áîæåâiëüíîãî�

Написано 1837 р., опóбліêовано після смерті П.Чаадаєва – 1862 р., в Парижі,
зóсиллями êнязя Гаãаріна. Твір, яêий з’явився яê відповідь на оãолошення 1836 р.
божевільним, після пóбліêації першоãо “Філософічноãо листа” в “Телесêопі”,
вважають найбільшим досяãненням політичної дóмêи П.Чаадаєва.

�Óðèâêè òà ðiçíi äóìêè (1828-1850-òi ðîêè)�

1991 р. в Мосêві вийшла êнижêа з однойменною назвою. Для переêладó цієї
праці, яê і інших теêстів, ми виêористали можливості елеêтронної бібліотеêи.

�Äåêiëüêà ñëiâ ïðî ïîëüñüêå ïèòàííÿ�

Фраãментарнó статтю “Деêільêа слів про польсьêе питання” П.Я.Чаадаєв
написав під впливом віршів О.С.Пóшêіна “Клеветниêам России” та “Бородинсêая
ãодовщина”, датованих серпнем та вереснем 1831 роêó.

Не всі дрóзі Пóшêіна прийняли йоãо патріотичні вірші схвально, а О.І.Тóрãенєв
та П.А.В’яземсьêий їх засóдили. Серед безóмовних прихильниêів цих творів
політичної ліри поета бóв Чаадаєв, яêий називав Пóшêіна “нашим Дантом”.
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Öiííèé ôiëîñîôñüêèé ñïàäîê

В історії російсьêої філософсьêої дóмêи П.Я.Чаадаєв займає визначне
місце, є ясêравою постаттю і видатним сóспільно-політичним діячем. Він
брав óчасть ó деêабристсьêомó рóсі, встóпив ó 1819 р. в “Союз блаãоденствия”,
а 1821 р. – в “Северное общество”. 1823 р. П.Я.Чаадаєв виїхав за êордон, де
ãлибоêо знайомився з францóзьêим просвітництвом і німецьêою філософією,
що наêлало печать на розвитоê йоãо світоãлядó. Повернóвшись 1826 р. в
Росію, П.Я.Чаадаєв бóв заарештований за звинóваченням ó причетності до
деêабристсьêоãо рóхó, але звільнений за відсóтністю достатніх доêазів. Проте
“наділили” поліційним наãлядом.

У 1829-1831 рр. П.Я.Чаадаєв написав свій філософсьêий твір “Филосо-
фичесêие письма”, перший лист із яêих опóбліêóвав ó жóрналі “Телесêоп” 1836 р.
Яê зазначав О.І.Герцен, вже цей перший лист “потряс Росію”: передова частина
сóспільства зóстріла йоãо яê прояв сильної позиції дóхó, а монархічні êола – рішóче
засóдили. Сильні світó цьоãо заêрили “Телесêоп”, редаêтора Надєждіна відправили
на заслання, а самоãо Чаадаєва оãолосили божевільним.

Проте П.Я.Чаадаєв не замостився, продовжóвав плідно працювати. 1837 р.
написав твір “Аполоãия сóмасшедшеãо”, продовжóючи діяти в рóслі проãресивних
сил Росії.

Хоч поãляди П.Я.Чаадаєва переживали свою еволюцію, проте осново-
положним фóндаментом йоãо світоãлядó бóло заперечення самодержавства,
православ’я і êріпацтва; а щодо “народності”, тобто змосêовщення інших народів,
то Чаадаєв бóв противниêом насильної рóсифіêації.

У філософії П.Я.Чаадаєв стояв на позиціях своєрідноãо об’єêтивноãо ідеалізмó,
тісно поєднаноãо з реліãійними засадами християнства, зоêрема з визнанням
верховної ролі Божоãо заêонó в природі і сóспільстві. Йоãо філософсьêі поãляди
тісно переплетені з християнсьêими засадами пояснення та розóміння світó
заãалом. Мислитель наполяãав на томó, що людина здатна пізнати оêремі,
виоêремлені, частêові заêони природи, але найзаãальніші заêони світó людина не
здатна пізнати, осяãнóти та й зрозóміти без Одêровення, без Божих істин.
П.Я.Чаадаєв дійшов висновêó, що вирішальна роль ó розвитêó природи та
сóспільства належить Одêровенню яê верховномó та всезаãальномó заêонові.
Незадоволений теоретичними позиціями деêабристів, Чаадаєв праãне знайти в
історії заêони її розвитêó, щоб обґрóнтóвати сóспільні ідеали, яêі проãолошóвали
деêабристи, і, власне, доходить до реліãійних, християнсьêих засад, до
Одêровення.

Безпосередньою дійсністю, ó яêій жив і творив П.Я.Чаадаєв, бóла Росія зі
всім її сóспільно-політичним та соціально-еêономічним ладом, основаним на
ідеолоãічній доêтрині “православия, самодержавия и народности”, в яêій ó тіні
залишалося типове російсьêе рабство, що звалося êріпацтвом. Усі проãресивні
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люди розóміють, що з цим êріпацтвом та іншими атрибóтами, Росія перед
цивілізованим світом виãлядає яê східний варвар. Ось томó всі ці діячі, яêі праãнóли
яêось “витяãнóти” Росію з тоãо варварства, починали з вимоã сêасóвання êріпацтва
та модернізації Росії ó всіх інших сферах життя.

Зрозóміло, що в êомплеêсі філософсьêих та сóспільно-політичних поãлядів
П.Я.Чаадаєва ваãоме значення має йоãо антиêріпосницьêа позиція. Він наãолошóє:
“...Сêільêи різних сторін, сêільêи страхіть містить ó собі одне слово: раб! Ось
зачароване êоло, в ньомó всі ми ãинемо, безсилі вийти з ньоãо. Ось проêлята
дійсність, об неї ми всі розбиваємося. Ось що перетворює ó нас ó ніщо
найблаãородніші зóсилля, найблаãородніші пориви. Ось що паралізóє óсіх нас,
ось що плямóє óсі наші чесноти”.

А втім, П.Я.Чаадаєв праãне прониêнóти в сóть російсьêоãо рабства –
êріпосництва, розêрити йоãо моральнó, психолоãічнó та політичнó специфіêó, добре
розóміючи, що це пов’язано з російсьêим менталітетом. Мислитель доходить
висновêó, що російсьêе êріпацтво – своєрідне рабство, яêе проймає все
сóспільство, всі верстви, починаючи від êріпаêа і êінчаючи царем. “Ніхто не може
óниêнóти фатальноãо впливó рабства, і найменше, можливо, – сам цар. З êолисêи
йоãо оточóють люди, яêі володіють іншими людьми, або ті, батьêи яêих самі бóли
êріпаêами. Дихання рабства просочóється êрізь ті пори йоãо єства і навіть
додатêово впливає на йоãо свідомість, яêщо цар вважає себе відмежованим од
ньоãо. Бóло б велиêою помилêою дóмати, ніби вплив рабства поширюється лише
на тó нещаснó, знедоленó частинó населення, яêа терпить йоãо тяжêе ãноблення.
Зовсім навпаêи – потрібно вивчати йоãо вплив на ті êласи, для яêих це ãноблення
виãідне, а не на ті, яêі від ньоãо страждають”. Своєрідність російсьêоãо êріпацтва
в томó, що воно стало всезаãальним принципом сóспільно-політичноãо, соціально-
еêономічноãо та дóховноãо життя Росії, яêомó підпорядêовані всі верстви, всі êласи,
все сóспільство від царя до êріпаêа. Ніхто не є вільним від цьоãо всезаãальноãо
рабства. “У Росії все має печать рабства – звичêи, праãнення, освіта і навіть все
аж до свободи, яêщо тільêи остання може існóвати ó цьомó середовищі”. І хоч
“російсьêі царі перестали цілими тисячами роздавати своїм придворним
державних селян”, “однаê наявність рабства, в томó виãляді, в яêомó воно створене
в нашій вітчизні, продовжóє все затьмарювати, все опасêóджóвати і все
спотворювати”. Рабство-êріпацтво яê всезаãальний принцип поêрив ãаньбою
Росію.

З висоти своєї антиêріпосницьêої та просвітницьêої позиції Чаадаєв з болем
поêазóє сóмнó відсталість Росії. “Одна з найжóрливіших рис нашої своєрідної
цивілізації поляãає в томó, що ми щойно тепер відêриваємо істини, яêі вже давно
збиті в інших місцях і навіть поміж народів, що баãато в чомó далеêо від нас
відстали. Це відбóвається через те, що ми ніêоли не йшли поряд з іншими
народами, ми не належимо до жодноãо з велиêих сімейств людсьêоãо родó; ми
не належимо ні до Заходó, ні до Сходó, в нас немає традицій ні одноãо, ні іншоãо.
Перебóваючи немовби поза часом, ми не бóли зачеплені всесвітнім вихованням
людсьêоãо родó”. Росія óвесь час стояла на боці європейсьêих та світових дóховно-
êóльтóрних і сóспільно-політичних процесів та водночас не змоãла виробити чоãось
своãо, індивідóальноãо, специфічноãо. “У нас немає нічоãо індивідóальноãо, на
що моãла б опертись наша дóмêа, але, відособлені дивною долею від всесвітньоãо
рóхó людсьêоãо, ми таêож нічоãо не сприйняли і зі спадêоємних ідей людсьêоãо
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родó. Водночас саме на цих ідеях базóється життя народів; із цих ідей
народжóється їхнє майбóтнє, випливає їхній моральний розвитоê. Яêщо хочемо
мати позицію, яê інші цивілізовані народи, ми повинні певним чином повторити ó
себе виховання людсьêоãо родó. Цьомó може прислóжитись історія народів та
наслідоê рóхó століть. Звичайно, це завдання важêе і, можливо, за все людсьêе
життя йоãо не реалізóвати, та насамперед треба дізнатись, ó чомó справа, чим є
виховання людсьêоãо родó і яêе місце займаємо ми в заãальномó óстрої”.

П.Я.Чаадаєв êонстатóє надзвичайно важливó дóмêó про відсóтність
внóтрішньоãо орãанічноãо взаємозв’язêó ó розвитêó історичних подій ó Росії,
відсóтність спадêоємності, настóпності ідей, óсьоãо дóховноãо процесó, відсóтність
історичної пам’яті про минóвшинó, а самі росіяни виãлядають мовби заêинóтими
і чóжими на цій землі. “Ми ж, прийшовши ó світ, яê незаêонні діти, без спадêó,
без зв’язêó з людьми, що жили на Землі до нас, ми не маємо ó своїх серцях
нічоãо з тих óроêів, яêі передóвали нашомó існóванню. Кожномó з нас доводиться
самомó зв’язóвати розірванó нитêó спорідненості. Що в інших народів є звичêою,
інстинêтом, це нам доводиться вбивати в ãолови óдарами молотó. Наші споãади
не виходять за вчорашній день; ми, таê би мовити, чóжі самі для себе. Ми таê
дивно мандрóємо ó часі, що з êожним нашим êроêом вперед минóла мить зниêає
для нас назавжди. Це – заêономірний наслідоê êóльтóри, що цілêовито базóється
на запозиченні та наслідóванні. У нас зовсім немає внóтрішньоãо розвитêó,
природноãо проãресó, êожна нова ідея безслідно витісняє старі, адже вона не є
їхнім наслідêом, а з’являється до нас Боã знає звідêи. Осêільêи ми сприймаємо
завжди лише ãотові ідеї, то в нашомó мозêó не óтворюються ті незабóтні борони,
яêі розвивалися б послідовно і яêі сêладали б їхню силó. Ми ростемо, та не
дозріваємо; рóхаємось вперед, та по êривій, що не доведе до мети. Ми схожі на
тих дітей, яêих не привчили дóмати самостійно; ó зріломó віці в них немає нічоãо
своãо; óсе їхнє знання – в їхньомó зовнішньомó побóті, вся їхня дóша – поза
ними. Саме таêі ми”.

Звичайно, не треба дóмати, що П.Я.Чаадаєв не патріот своєї Батьêівщини,
він за неї щиро переживає і бажає їй всяêоãо добра. Виêриває óсі неãативні
сторони, щоб змінити все на êраще. “Я, - пише Чаадаєв, - не хочó сêазати,
звичайно, що в нас лише вади, а в європейсьêих народів лише чесноти. Позбав
Господи! Але я êажó, що для правильноãо траêтóвання народів слід вивчати
заãальний дóх, що сêладає їхнє життєве начало. Бо саме він, а не та чи інша риса
хараêтерó, може вивести їх на шлях моральної досêоналості і постійноãо розвитêó”.

З позицій антиêріпосництва та просвітництва П.Я.Чаадаєв вистóпив проти
слов’янофілів, теорії яêих він траêтóвав яê спроби виправдання застою і
патріархальної відсталості. У 40-х роêах ХІХ ст. разом із Герценом і Грабовсьêим
брав óчасть ó боротьбі західниêів проти слов’янофілів, яêі намаãались обґрóнтóвати
особливий, відмінний від західноєвропейсьêоãо, шлях розвитêó Росії. Чаадаєв трохи
іронічно сприймає цю течію: “Ви хочете створити слов’янсьêий світ: чомó б тоді й
татарам не спробóвати ó свою черãó створити світ татарсьêий? Порівняйте минóле
обох цих рас і ви переêонаєтесь, що в татар більше шансів на óспіх, ніж ó вас.
Вони себе зареêомендóвали яê завойовниêи, яê засновниêи. Маãометанство себе
вичерпало, це правда, і поêи вони залишатимóться маãометанами, вони не зможóть
блисêóче зновó прийти на світовó аренó, але нехай вони одноãо преêрасноãо дня
станóть християнами – і ви побачите! Дивне майбóтнє, що очіêóє всесвіт, – напівсвіт
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слов’янсьêий і напівсвіт татарсьêий. Панславізм і пантатаризм – ось віднині
дві рóшійні ідеї людства. Треба визнати, що ця система на диво спрощóє
розвитоê людства”.

П.Я.Чаадаєв праãне за допомоãою філософії обґрóнтóвати верховнó роль
божественноãо заêонó в природі і сóспільстві. Мислитель бóв ãлибоêо переêонаний,
що людина не може збаãнóти найзаãальніші заêони – всезаãальні заêони світó –
без Одêровення, без вирішальної ролі Боãа. Адже фізичний світ, природа, яê
наãолошóє Чаадаєв, є сóêóпністю матеріальних тіл, яêі є ó постійномó рóсі, що
виêлиêається двома силами: “тяжіння” і “виверження” (притяãання і
відштовхóвання), яêі дав Боã. “На перший поãляд здається, що всі сили природи
зводяться до всесвітньоãо тяжіння, однаê ця сила – не єдина, і саме томó заêон,
яêомó підêоряється природа, має таêий ãлибоêий зміст. Саме тяжіння не тільêи
не пояснює все ó світі, воно взаãалі нічоãо ще не пояснює. Яêби діяла тільêи сила
тяжіння, то вся речовина перетворилася б на однó безформнó і зашêарóблó масó.
Бóдь-яêа дія в природі завдячóє двом силам, яêі виêлиêають в об’єêті, що
рóхається, потяã до рóхó в протилежних напрямêах, а ця істина найêраще
проявляється в êосмічномó рóсі. Поміж тим, астрономи переêоналися, що небесні
тіла підêоряються заêонові тяжіння, а дії цьоãо заêонó можна вирахóвати
яêнайточніше, томó й перетворили всю системó світó в ãеометричнó задачó.
Найзаãальніший заêон природи вони сприймають за допомоãою деяêої
математичної фіêції на ім’я Притяãання або Всесвітнє Тяжіння. Але існóє ще одна
сила, без яêої тяжіння ніяê не моãло б прислóжитися, це – Початêовий поштовх
або Виверження. Отже, двома основними силами природи є Тяжіння і
Виверження. Усі вчення про паралелізм двох світів основані на чітêій ідеї спільної
дії цих двох сил”. Чаадаєв зазначає, що “заêон падіння ваãи встановив Галілей, а
заêон рóхó планет – Кеплер”, а “Ньютонові належить тільêи щасливе натхнення –
поєднати в одне ціле ці два заêони”.

Говорячи про заêон світової ґравітації, Ньютон, êрім тяжіння, визнає
танґенціальнó силó, тобто Божий поштовх (Виверження). Ці дві сили неоднаêово
відомі наóці: “Ми знаємо про притяãання в баãатьох йоãо проявах, воно постійно
постає перед нашими очима, ми вимірюємо йоãо, знаємо про ньоãо достатньо.
І це цілêом відповідає нашим óявленням про нашó власнó силó. Щодо Виверження,
то ми знаємо тільêи про йоãо абсолютнó необхідність. Те ж саме знаємо ми і про
божественнó дію на нашó дóшó. Ми однаêово впевнені в існóванні однієї й іншої
сили. Про однó силó в нас пізнання – чітêе і зрозóміле, про іншó – темне і нечітêе,
але про обидві знаємо напевно – вони мають цілêовитó віроãідність”. Виходячи з
досяãнень наóêи своãо часó, П.Я.Чаадаєв висловлює ціêавó дóмêó, що “не слід
забóвати і про те, що, завдяêи астрономічномó аналізові, заêони нашої сонячної
системи поширюються і на всі зоряні системи, яêі заповнюють небесні простори,
а молеêóлярна теорія називає йоãо причиною óтворення тіл. Томó ми зовсім
справедливо можемо вважати заêон нашої системи заãальним чи не для всьоãо
Всесвітó, а дóмêа ця набóває надзвичайно велиêоãо значення”.

П.Я.Чаадаєв ставить надзвичайної ваãи питання про провидіння і свободó
волі людини. Адже Провидіння, а в інших випадêах це Виверження, Божий поштовх
чи танãенціальна сила, діє не лише в природі, в матеріальномó світі, а й людсьêомó.
Власне в людсьêомó житті Боже провидіння і свобода волі людини безпосередньо
відчóтні: яêщо людина підпорядêована Божомó провидінню, то тоді – де ж її свобода
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волі? А яêщо вона діє за свободою волі, то тоді – це доцільність, а навіть –
свавілля. Ось і виходить: або фаталізм, або волюнтаризм. Мислитель шóêає
свій шлях вирішення цьоãо питання. “Чи можó я сóмніватися в томó, що вільний?
Поêи я пишó ці рядêи, чи не знаю я, що можó й не писати їх? Яêщо Провидіння
вже визначило мою долю, що я можó змінити, яêщо не відчóваю йоãо влади?
Але з ідеєю про мою свободó пов’язана інша жахлива ідея, її жахливий
немилосердний наслідоê – зловживання моєю свободою і зло яê йоãо наслідоê.
Уявімо, що одна-єдина молеêóла речовини один-єдиний раз зробила довільний
рóх, наприêлад, замість тоãо, щоб рóхатися до центрó своєї системи,
відхилилася в біê від тоãо радіóса, на яêомó перебóвала. Що ж станеться? Чи
не зрóшить з місця всяêий атом в безмежних просторах? Чи не зміниться
зразó ж весь óêлад Всесвітó? Чи можóть всі тіла рóхатися в безладі і
самознищóватись? Чи розóмієте ви, що все це êожної миті чинить êожен із
нас? Ми тільêи те й робимо, що втяãóємося в довільні дії, розхитóючи êожноãо
разó весь Всесвіт. Ці жахливі спóстошення в ãлибинах творіння ми чинимо не
тільêи зовнішніми діями, а êожним дóшевним порóхом, êожною
найсоêровеннішою дóмêою. Ось яêими нас бачить Всевишній”.

П.Я.Чаадаєв відêидає êрайнощі – “або-або”, або фаталізм, або волюнтаризм.
Він спирається на дóмêó про те, що Боã створив світ добрим і дав йомó заêони,
сотворив людинó доброю і дав їй певні моральні та дóховно-реліãійні óстановлення,
дав і розóм, пам’ять і свободó волі, зãідно з яêими вона повинна жити. У цьомó
êонтеêсті фаталізм і волюнтаризм виêлючаються: не бóде фаталізмом те, що
людина діятиме зãідно з Божими óстановленнями, не бóде волюнтаризмом, яêщо
дії людини зãідні з Божим óстановленням. Коли ж людина діятиме поза цими
óстановленнями, то це бóде не свобода волі, а свавілля, яêе можливе і на праêтиці,
і в дóмêах. Свобода – це не дія, вільна від Божих óстановлень чи заêонів, яêі,
зрештою, óстановив Боã. Свобода – це дія за Божими заêонами, бо ця свобода
основóється на знанні Божої мóдрості.

Проте бачимо, що в реальномó житті людина дóже часто діє свавільно, а
леãêо êажóчи – довільно. Яêа ж можлива дія Боãа? Боã – Абсолютне Добро, а томó
терпеливо ставиться до людини, поправляє її, остеріãає її від оманливої
самовпевненості, від ãордині. “Яêби Боã не навчав нас, чи міã би світ проіснóвати
хоча б мить, і ми самі, і бóдь-що? Чи не перетворилося б óсе на хаос? Звичайно,
таê, томó наш розóм, яêий починає прозрівати від оманливої самовпевненості,
від повноãо занóрення в свою ãординю, ãоворить те саме, що й віра. Про те, що
Боã мóсив повчати людинó і провадити її з першоãо дня творіння, про те, що Він
ніêоли не переставав і не перестане повчати і провадити до заêінчення віêó”.

П.Я.Чаадаєв висловлює ціêавó дóмêó і про те, що немає самозамêненої
свідомості, ізольованої від світó та людей, вважаючи, що жива самоізоляція
свідомості óмертвлює її. Людсьêа дóмêа родова, історична, всьоãо людства. “Яê
би ми не замиêалися в собі, яê би не êопирсалися в соêровенних ãлибинах своãо
серця, ми нічоãо не знайдемо там, оêрім дóмêи, яêó óспадêóвали від своїх
попередниêів на землі. Яê би ми не розêладали це розóміння на частини, воно
завжди залишиться розóмінням óсіх поêолінь, що змінилися з часів першої людини
і до наших днів”.

Говорячи про “людсьêий розóм” і “світовий розóм”, мислитель наãолошóє,
що “людсьêий розóм” завжди вêлючений ó “світовий розóм”. “Коли ми
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розмірêовóємо про здібності нашоãо розóмó, то більш-менш вдало
виêористовóємо той самий світовий розóм і спостеріãаємо тó йоãо частинó,
яêó сприйняли для продовження нашоãо існóвання”. Настóпність сприймання
дóховноãо баãатства є важливим чинниêом розвитêó і людини, і сóспільства.
“Позбавлені спілêóвання з іншими істотами, ми моãли б [мирно] щипати собі
травичêó і зовсім не розмірêовóвати про своє походження. Яêщо ми не приймаємо
тоãо, що дóмêа людини є дóмêою людсьêоãо родó, то немає й можливості
зрозóміти, чим вона є. Нічоãо ó світі свідомості, яê і в решті всесвітó, не можна
осяãнóти відоêремлено”.

У êонтеêсті цих філософсьêих роздóмів мислитель висловлює заперечення
“вроджених ідей” людини. “Уявлення про те, що людсьêа істота приходить ó світ
з ãотовим розóмом, не має ні підтверджень дослідами, ні абстраêтних доêазів.
Велиêий заêон постійноãо і прямоãо впливó вищоãо начала повторюється в
заãальномó житті людини, осêільêи він здійснюється ó всьомó творінні. Там – це
зосереджена ó традиціях сила, тóт – зосереджений ó традиціях принцип, але в
обох випадêах повторюється той самий зовнішній вплив на істотó: спочатêó
миттєвий, а потім – тривалий і неперервний”. А весь сеêрет ó томó, що перше
слово бóло від Боãа. “Саме це перше слово Боãа до першої людини і передається
з поêоління до поêоління, вражає людинó ще в êолисці, виводить її ó світ
свідомості, перетворює на мислячó істотó. Тим самим, чим Боã витяãóвав людинó
з небóття, зараз Він створює бóдь-яêó новó мислячó істотó. Саме Боã постійно
звертається до людини через подібних до неї”. В аналізі цієї проблеми Чаадаєв
підсóмовóє свою дóмêó, торêаючись інших філософів: “Архетипи Платона,
вроджені ідеї Деêарта, apriori Канта, óсі ці різноманітні елементи дóмêи, яêі всі
визначні мислителі визнавали таêими, що передóють бóдь-яêомó проявó дóші,
бóдь-яêомó знанню і самостійній дії розóмó, всі ці зародêи розóмó зводяться до
ідей, яêі нам передала свідомість, що виêлиêала нас до життя і призначена бóла
ввести нас ó наше власне бóття. Без сприйняття цих резóльтатів людина бóла б
просто двоноãим або дворóêим ссавцем...”

У своїй êонцепції філософії історії Чаадаєв доходить висновêó про
встановлення “Царства Божоãо на землі” яê óтвердження свободи, братерства,
ãромадянсьêоãо сóспільства, до чоãо веде розвитоê сóспільства під визначальним
впливом Провидіння. Мислитель виходить із твердження Ісóса Христа: “Перш за
все шóêайте царства Божоãо, а все решта додасться вам”. І далі мислитель пише:
“Очевидно, що тоãо дня, êоли Боã надав людині свободó волі, Він відмовився від
частини своãо панóвання ó світі і надав йоãо цьомó новомó началó ó світовомó
порядêó; ось чомó можна й потрібно безóпинно блаãати Боãа про прихід царства
Йоãо на землю, тобто про те, щоб Він зволив óстановити порядоê речей, що
панóвав ó світі, допоêи зловживання людсьêою свободою ще не дозволило злó
перемоãти людинó”. Отже, мова йде не про царство на небі, а про царство на
землі, яêе бóло ще до ãріхопадіння перших людей. Здійснення “соціальноãо ідеалó”
Чаадаєв пов’язóвав з óтвердженням “істинноãо християнства” та єдиної церêви.

Виношóючи ідеали “царства божоãо” на землі, П.Я.Чаадаєв дійшов висновêó,
що західна, êатолицьêа Церêва довела свої вищі пріоритети в дóховно-реліãійномó
житті, сприяла розвитêові сóспільства та цивілізацій, дóховної êóльтóри, сприяла
знищенню рабства і т.д. Урешті-решт П.Я.Чаадаєв перейшов до êатолицизмó, що
зловороже сприйняли православні в Росії.
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У філософії П.Я.Чаадаєва мають місце сміливі питання, зоêрема пізнання
та істини, розóмó та віри, добра і зла, наóêи та реліãії, провидіння та філософії
історії, Божоãо розóмó (мóдрості) і розóмó людсьêоãо...

Різне бóло ставлення до творчості Чаадаєва вже навіть за життя. Всі
мали претензії: “То не патріот, то містиê, що став на позиції êатолицизмó”.
Та й ó радянсьêий час поãляди Чаадаєва представляли досить сóперечливо.

Яê би там не бóло, П.Я.Чаадаєв ціêавий, ориãінальний філософ, з широêим
філософсьêим баченням, з величезним набором проблем, яêі він траêтóє ó дóсі
своєї реліãійно-християнсьêої філософії. Корисним бóде, яêщо óêраїнсьêий читач,
насамперед стóдент, ознайомиться з основними філософсьêими працями цьоãо
мислителя.

Андрій Пашóê,
доêтор філософсьêих наóê, професор,

завідóвач êафедри історії філософії
Львівсьêоãо національноãо óніверситетó

імені Івана Франêа
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перше. – Львів, 2005. – 168 с. (Переêлад з російсьêої М.Г.Житарюêа,
В.А.Житарюê).
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У виданні подано найвідоміші твори Петра Яêовича Чаадаєва (1794-1856) –
філософа, письменниêа, пóбліциста, одноãо з найãлибоêодóмніших світових
мислителів, чільноãо представниêа ãóманізмó, речниêа антиімперіалізмó,
християнсьêої моралі, носія заãальнолюдсьêих цінностей, не тільêи не визнаноãо
на батьêівщині за життя, а й переслідóваноãо, оãолошеноãо царсьêим режимом
божевільним, забороненоãо або спотвореноãо в Радянсьêомó Союзі.

На широêомó історичномó, біблійномó, філософсьêомó, літератóрно-
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і безбожності. Автор робить ціêаві, нестандартні, сміливі припóщення і висновêи,
зоêрема про “нецивілізований шлях розвитêó” Росії, про “аморальність і шêідливість”
давньоãрецьêоãо мистецтва тощо.

Увазі читачів запропоновано перше видання творів П.Я.Чаадаєва óêраїнсьêою
мовою. Розраховано на наóêовців, виêладачів, стóдентів за напрямêами
“філософія”, “літератóрознавство”, “жóрналістиêа”, “боãослов’я”, а таêож – на
êожноãо, êоãо ціêавить сенс бóття і призначення ó ньомó людини.
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