
Iспит iсторiї i соцiялiстичнi кастрати

Дмитро Донцов

Нi демократична, нi большевицька росiйська революцiя не
хотiла розподiлу iмперiї. Прагнула її скрiплення — новими методами
i спритом нової, морально ще не вичерпаної касти, новою мiстикою.

Тому шанують большевики Пушкiна, бояна Петрiвської iмперiї,
того, хто з вiдшумiлої доби,

Кагда Расiя молодая,
В бореньї сiли напрягая,
Мужала с генiєм Петра,

з тiєї доби видобув її патос для нащадкiв. I для большевикiв —
якi його патосом напомповують виснажену п’ятирiчками душу
московського народу. Цим патосом живе напевно та Росiя, що вже
вилуплюється з червоного комунiстичного яйця.

В Пушкiновi не було нi скепсису Гоголя, нi демонiзму Лєрмон-
това, нi сатанiзму Достоєвського, нi тим не менше радикального
заперечення Росiї Чаадаєва. В нiм була безоглядна «осанна» iм-
перiї, вiн славив «Нєви дєржавноє тєчєньє», «град Петров», що
стоятиме «нєпакалєбiмо, как Рассiя», вiн погрожував «надмєнному
сасєду». В його поезiях — «пишно, гордєлiво» блищав для нього
образ царської Росiї i того, хто

Рукой желєзной
Рассiю вздьорнул на диби.

Вiн проголошував, що

От фiнскiх хладних скал
До пламєнной Калхiди,
От потрясьонного Кремля
До стен нєдвiжнаго Кiтая
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була одна «русская земля».
Вiн п’ятнував «клєвєтнiков», усiх, хто не схилявся в по́росi

перед Москвою. Тим зухвальцям вiн готував спiльну могилу в
рiвнинах Росiї — «срєдi нєчуждих iм гробов». Вiн жалкував, чому
Мазепа не скiнчив своє життя «на плахє», для нього Европа й
Америка були «мєртвєччiна», в порiвняннi з «пишнатой» iмпера-
торської Росiї. У його вiршах дзвенiло «тяжелозвонноє скаканьє»
iмператорського кентавра, який чавив пiд ногами племена i народи.

Бояни большевизму лише перелицьовують його. Оте «держав-
ним шагом» Блока запозичене у Пушкiна, а його «Скiфи» — пародiя
на «Клєветнiкам Рассii». I в «казьоннiй» iдеологiї сталiнської чи
пiзнiшої Росiї, переспiв iз нього — «савєтская родiна» вiд Бiло-
го до Чорного моря з одним росiйським народом. Большевицька
«стєнка» для зрадникiв це та ж сама, звеличувана Пушкiним,
«плаха» для Мазепи! Совєтськi «бандiти» — це ж його «iзмєн-
нiкi»! Лишилося й для ворогiв Москви хвалькувате вимахування
п’ястуком «надменнаму сасєду». Цiлу чванькувату бутафорiю iм-
перського патрiотизму ленiнцi також запозичили в миколаївського
камер’юнкера Пушкiна!

Росiйська революцiя не виреклася давнини й вiддала до складу
старi бебехи — iдею петербургського царату. Вона лише «збагати-
ла» ту iдею, перенiсши столицю назад до Москви, «збагатила»
практикою Iвана IV, з його компартiєю, «чекiсти» якої з Малютою
Скуратовим на чолi носили при сiдлi голову пса i мiтлу: знаки
собачої вiдданостi та невблаганної «чистки». . . «Жєлєзний марш
рабочiх батальйонов» перших рокiв революцiї хутко змiнився у
важке, наче слонове, методичне i смертоносне гупання старомос-
ковських «сабiратєлєй землi русскай». У такому виглядi звалилася
росiйська революцiя на Україну i власне цим виглядом позначила
свої завдання i методу.

Що ж протиставила їм, оцим «песиголовцям» революцiя українсь-
ка? Одразу виникає нове питання — що слiд розумiти пiд «українсь-
кою революцiєю»?

Московська революцiя — це не був Керенський, що старався
з’єднати її собi «прiятнимi бєсєдамi», як «бойкую Наталку» возний
Котляревського. Росiйська революцiя — це були Ленiн, Євгенiя
Бош, Криленко, збунтована «матросня». Так само й революцiю
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французьку втiлювали не маркiз-шантеклєр Ляфаєт, анi червоний
граф Мiрабо, а Марат i Робесп’єр.

З одного боку — Росiя, переражена програною вiйною, вiдпадом
i бунтом «окраїн», якi вона вважала своїми вiчними пiдданими,
ошалiла вiд лютi. А проти неї — простягнута долоня згоди на-
ших Маратiв. . . Чи мiг їхнiй «розум» збагнути, що цю долоню
нова Росiя стисне так, як стиснув долоню Дон Жуана камiнний
командор. . .

Навiть тодi вiра в долоню росiйського командора не була оправ-
дана. Хоч би тому, що не тiльки в 1917, але й у 1948 роках були
такi, якi бачили наївнiсть тих оман. . . Як Бакунiн до Лєлєве-
ля, так з простягнутою долонею пiдходили висланцi лiберальної
Росiї тодi, мiж iншим, i до Мiцкевича. Але вiн вiдповiв їм iнак-
ше. Вiдповiв багатьма фактами про заслання своїх землякiв, про
Сибiр та арештантськi «роти», про рiзки, тiлеснi кари, про те, як
знущався над вашими «братами-слов’янами» царат. . . «А що ж
ви тодi робили? — питався вiн. — Чи пiднесли братерський голос?
Чи вказали царевi, що тут пiмста, нелюдська несправедливiсть?
Нi! Ви були йому i знаряддям i помiччю! Вiдiйдiть геть вiд мене,
царськi наймити! Змийте перше плями з крови Авеля на руках
ваших, а тодi щойно як слов’яни приходьте на пораду до вiльного
слов’янина». . .

Коли Мiцкевич уже тодi кидав такi слова в обличчя росiйської
лiберальної демократiї, то чому того не зробили нашi Марати в
1917 або 1918 роках? Та демократiя ще не показала своїх зубiв?
Показала, ще й як, iще перед першою свiтовою вiйною (Струве,
Мiлюков й iншi) та з вибухом революцiї.

В одному часописi читаємо спогади про розстрiляного боль-
шевика Григорiя П’ятакова, який добре дався нам узнаки. «За
перший день масового терору (в Києвi) жертвами П’ятакова впа-
ло 20 000 українцiв. В числi жертв були визначнi українськi
соцiялiсти-революцiонери, якi повiрили в большевицьку самостiйну
Україну та лишилися в мiстi, щоб пристати до большевикiв».

Чому пiсля таких фактiв — а скiльки їх було тодi! — не тiльки
тодi, а й тепер, на емiграцiї, представники тих власне партiй, якi
теж падали масово жертвами П’ятакових, — усе ще розмовляли iз
Сталiном (як Винниченко) чи з Раковським (як М. Грушевський),
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або тепер признають, що в працi большевикiв на Українi було «все
ж таки багато позитивного» («Трудова Україна» шаповалiвцiв у
Празi)? Чому пишуть, що «московський большевизм спричинився
в нечуванiй мiрi до поширення клясової свiдомости серед робiт-
ництва Росiї i поза нею i що це його велика iсторична заслуга»?
Чому пишуть, що «розмови про „чужiсть“ i „окупацiйний“ характер
радянської влади на Українi треба вже залишити»? Що ця влада,
отже, наша рiдна? Чому не кликали вони большевикiв насамперед
«змити пляму вiд крови Авеля на руках», а тодi вже розпочинати
розмову про «спiльнi цiлi» тих, якi «кохають свободу»? Чому непри-
мушений стискав ту закривавлену руку Каїна М. Грушевський?
Чому iдея патрiотизму, iдея «отчизни нашої», «козацької отчизни»,
така голосна й гаряча у Величка, вмерла в душах тих людей? Чому
на її мiсце виплинув дух сучасних комбiнаторiв i лакеїв?

Ненависть до насильства теж була двигуном усякої револю-
цiї. Чому ж революцiйнi соцiялiсти старанно уникали в своїй
пропагандi «тонiв ненависти до чужого народу»?

Вiдповiдi на цi запитання привели б нас у коло загадок чисто
патологiчної натури. Але не про вiдповiдi йде менi тут, лише про
ствердження факту, що люди з такою душею не могли хотiти, не
могли роздмухати той пожар, який почався в Українi з упадком
царату. . .

Мiльйони розпорошених енергiй, затаєних бажань, причаєної
ненависти, оправданої вiками гнiту, хоч i не ясно усвiдомленими, з
великими позитивними iдеалами, якi ту масу одушевляли, — чекали
магнету, що зiбрав би їх докупи, щоб стрiмкою лявiною скинути на
голову розбитої iмперiї. Чекали, аби по всiй Українi пронiсся клич,
подiбний до того — «Прокинься, Фляндрiє!» Того клича не було.
Його висунули пiзнiше, його накинула соцiялiстичним провiдникам
сама нацiя, почасти проти їх волi й бажання, тодi, коли момент до
найкращої мобiлiзацiї тих почувань був уже втрачений.

Iнакше робили провiдники росiйської революцiї супроти нас!
Пiд якою налiпкою не важно, — але завжди, в першi ж роки пiсля
жовтневої трагедiї, вони розпiкали до бiлости ксенофобiю своїх
мас. Вони розпалювали їх ненависть не до капiталiстичної, а до
Європи взагалi. Кликали до оборони країни, але проти кого? Проти
чужинцiв! Те, що називали їх «акулами iмперiялiзму», не мало
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значiння, це був «фасон де парлє». Тут була просто iнтенсивна про-
повiдь ворожости до чужинцiв, як таких, мобiлiзацiя одiдичених
вiд царату ксенофобних iнстинктiв маси.

«Вiд часу — пише Карлейль — коли цiла Европа тряслася, мов
у пропасницi, зiгрiта словами Петра Амiєнського; коли рушила
визволяти Грiб Господнiй, — нiколи в нiй не спалахувало полум’я
такої гарячої вiри, як пiд час французької революцiї. Вiдколи
замовкло протестантство, вiдколи не лунав голос Лютера, нi бубон
Жiжки, вiдколи нiхто не кликав боронити Божу Правду перед
брехнею Люципера, — не бушувало серед народiв полум’я такої
вiри. . . Вибух того почуття — це було правдиве чудо. Чудо, яке i
досi з жахом згадує свiт».

Маколей закидав Пiттовi, що вiн не збагнув дiйсної сутi фран-
цузької революцiї, що йому треба було поборювати не державу, а
«нову секту» (нове плем’я, нову породу людей), повну фанатичного
захоплення, безмежної пихи, дикого завзяття i зухвалої жадоби
оновити свiт» (певно, «на свiй спосiб»). Люди, якi натхнули цiєю
вiрою мiльйони, символiзували ту революцiю.

Символом флямандської революцiї XVI столiття (проти Iспанiї)
став у лiтературi не Панца-Гольдзак, а Уленшпiгель, той самий,
що цiлу країну пройшов вздовж i впоперек iз криком «Прокинься,
Фландрiє!» Той, що обiцяв утомленим царство утопiї на землi не
швидше, «аж у фляндрських садках, на кожнiй галузцi, зависне
по одному еспанцевi». . .

Цi люди були провiдниками революцiї. Вони втiлювали й фор-
мували її запал i патос, цiлий свiт її думок.

Треба розрiзняти багато речей. I санкюлотiв, паризьких ланцiв,
якi бiгли здобувати Бастiлiю чи на границi битися з наїздниками, —
i автора «Марсельєзи», що дав тим ланцям iдею. I Руссо, який
надав їхньому безвладному поривовi напрям i сенс, — i Марата, що
неосвiдомлену ненависть паризької вулицi сканалiзував у систему
терору, натхнув подувом боротьби за «справедливу справу».

Треба розрiзняти «озорство» п’яної матроснi, краденi годин-
ники i убивства кожного, хто носив «шляпу», вiд тих, якi дали
тому «озорству» iдейний приклад i печать великого духу гаслами
«смерть буржуям» та «грабь награблєнноє», вiд тих, якi бажанню
пiвнiчних приблуд поживитися працею i достатком «благасловєнной
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Маларассii» дали «iдейну» пiдставу боротьби з «контрреволюцiєю»,
«прєдатєлямi» та «клєвєтнiкамi Рассєї». . .

Маса — i тi, що формували її неяснi iнстинкти, її пiдсвiдомi,
невпорядкованi, хаотичнi пориви у приступнi, запальнi кличi. . .
Без такого оформлення — iдейного i емоцiйного — немає динамiки
руху, немає успiху. . .

В тiм, хто саме у нас оформлював усi цi пориви й iнстинкти, —
i був великий трагiзм української революцiї, — революцiї проти
большевицької орди. Ця революцiя — говорю про стихiю — була
для багатьох несподiванкою, чудом. Перемiна вишневого раю у
Дантiвське пекло, а двоногих степових «волiв» у грiзних Ярем —
у цьому крилася жахлива несамовитiсть для Коссак-Щуцької,
Айгорна, Ленiна.

Була в тiм пеклi величезна неспожита сила молодости та ба-
жання вiдплатити займанцям — сила нацiональна. Були й оселедцi
та шлики (замiсть червоної фригiйки «безштанькiв»-санкюлотiв),
була романтика старокозацьких часiв, як князiвська романтика в
революцiї Хмельницького. Були притьмаренi спогади яскравого ми-
нулого, i, мов роз’юшений бик, металася Україна по закривавленiй
аренi, роздрочена i поранена, шукаючи, на кого кинутися. . .

Революцiя в Українi чекала гасла, цiлi. Чекала, щоб хтось
узяв її в карби, щоб цi гасла, накипiлi у вiках зневаги, виллялися
в одному яскравому кличi, як отой «Прокинься, Фландрiє!», як
початок гiмну «марсельських» добровольцiв або як «Заповiт» Шев-
ченка. Ця наша стихiя, яка зiрвала береги в березнi 1917 року,
не була безформною, вона мала свої твердi заповiдi, дарма, що не
виритi в скрижалях. Їх прагнула вона тепер — давнiм предкiвським
звичаєм — списами вискородити в анналах iсторiї.

Однiєю з тих заповiдей була пошана власности. Така пошана,
що за межу «справляли вони вороговi кулi i гармати», як тi Стефа-
никовi селяни. Така пошана, що того, хто простягав руку по їхнє
добро, конокрада, живим «з рук не випускали», а «кидалися на
нього, мов голоднi вовки» (як в оповiданнi Стефаника «Злодiй»).
Така була їхня вiдвiчна правда, їхнiй героїчний кодекс моралi, що
був заразом i героїчним кодексом Вандеї! Цю сувору правду життя
нашого селянина вiдчули на своїх спинах i большевики.
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Соцiалiстичнi «Марати» нашої революцiї, якi хотiли її вести,
повиннi були надати тiй правдi всiх шляхетних барв iдеалу, ве-
ликої правди землi, змобiлiзувати в її iменi народний ентузiазм.
I то не тiльки проти «байстрюкiв Єкатерини», але i проти зай-
шлого збольшевизованого «босяцтва». Не тiльки проти тих, хто
право приватної власностi толкував лише на свою користь, але i
проти тих, хто це саме робив з правом соцiалiзму. Наш селянин
казав — «чужа хата — гiрше ката», «хоч не красне, але власне»,
«кум не кум, а в город не лiзь», «сват не сват, а мого не чiпай».
У цiй ментальностi було стiльки власницького iнстинкту, стiль-
ки ворожости навiть до «кума» чи «свата» або «таварiща», коли
вiн некликаний приходив дiлитися не своїм, стiльки ненавистi
до кошарницького iдеалу соцiялiзму! Треба було той жеврiючий
iнстинкт роздмухати в пожежу революцiї, надати йому яскравих
формул, зробити двигуном iмпозантного вибуху. Але українська
революцiя мала iнших вождiв, їхнi душi карбували iншi рiзьбарi;
не тi, якi лiпили душу селянина. Його власницький iнстинкт — був
для наших соцiялiстiв забобон! Вища, поступова форма володiння
землею — це ж для наших «Маратiв» був колектив! Вони ж у своїй
програмi — як i большевики — мали «соцiялiзацiю» чи там «нацiо-
налiзацiю» землi. . . Дядьковi вони видаються кошарами крiпакiв?
Дядько є реакцiонер! Прив’язанiсть до свого, власного, — це ж
«мiщанство»! А забивати людину за крадiж безсловесної худоби;
це ж чорт-зна що! Це брак гуманности й освiти! А Вандея — це
символ контрреволюцiї! Таж «ми» за «поступ»! Однаково, хто i
звiдки ним нас обдарує.

Так звучала вiдповiдь соцiялiстичних «Маратiв». Це не був
голос, який iшов iз серця народних мас, не був голос їх iнстинкту.
З тих слiв говорила чужа мудрiсть. Що ж дивного в тому, коли пiд-
свiдома стихiя, яка вийшла з берегiв, не знайшла собi вiдповiдного
виразу в свiдомiй волi провiдникiв? Що та воля провiдникiв була
лише кривим дзеркалом затаєних бажань стихiї? Правда, пiзнiше
таки довелося почати оборону свого не тiльки проти «панiв», але i
проти «сватiв» та «кумiв» з Пiвночi. Проте нагле створення нового
фронту лише збило з пантелику масу, яку досi тягли в iнший бiк.

Друга сторона — та, що сунула на нас iз Пiвночi, як колись
перси на Елладу, — не знала нi «садкiв», нi «хрущiв», нi «соловей-
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кiв». Зате знала глибоко закорiнене в нiй право голої сили. А, крiм
того, вмiла ще щось, не вона, а тi, якi вели її. Кириленки вмiли
надати егоїстичному, вовчому апетитовi своїх мас вигляд боротьби
за велику «вселюдську» iдею, за соцiялiзм. Там не було суперечно-
сти мiж «апетитами» маси й iдеєю провiдникiв. З iдеї соцiялiзму
вони зробили конденсатор звiрячого голоду своїх мас. Ординарнiй
захланностi пiвнiчної раси варварiв надавало це слово динамiчної
сили розгону, виправдуючи його «морально» в їхнiх серцях. Той,
хто вступав у компартiю, купував розгрiшення за всi вчорашнi й
завтрашнi грiхи, якi соцiялiстичний зайда чинив або гадав чинити
у «благословеннiй Малоросiї», — розгрiшення з боку «громадської
думки», з боку «свiтлих iдей поступу i справедливостi!»

Ця iдея, яку зручно прищепили московськi словоблуди безлад-
ному руховi своїх мас на Пiвднi, — ця iдея большевизму виправдала
їх не лише у власних очах, а навiть в очах «культурних» євро-
пейських снобiв. Скiльки ж то Iстратiв, Жiдiв, Еррiо, Томiв Манiв
глядiло на єгипетськi роботи на Українi та на большевицьких фа-
раонiв, як теля на новi ворота. Або як Вольтер на «Семiрамiду
пiвночi» — Катерину II.

Здемаскувати цей обман, назвати бiле — бiлим, чорне — чорним,
здемаскувати велику брехню нашого часу — заборчий соцiялiзм,
знайти для своїх мас клич, щоб вони кинулися, мов «голоднi во-
вки», на напасника, озброєного хоч не знати якими «гарними»,
в сутi брехливими гаслами — це було завдання над силу й мозок
наших соцiялiстичних провiдникiв. Душа їх була роздвоєна так
само, як i почуття. Анi не любили вони до безтями свого, анi
ненавидiли чужого. Як вони могли мобiлiзувати до боротьби нашу,
в сутi ксенофобну, приватновласницьку стихiю проти пiвнiчно-
го соцiялiзму, коли їхнiй учитель Прудон казав, що «приватна
власнiсть — це крадiж»? Отруєнi чужими мудрощами, вони були
глухi на голос iнстинкту свого народу, на його правду. . . Тому
несформована iдея нидiла, а нерозгойданий динамiзм гальмувався.

I не лише на цьому вiдтинку! Крiм соцiялiзму, на нас iз Пiвночi
сунула друга iдея, прибрана у свiжi шати революцiї — iдея одного
«народу-Месiї»; «от фiнскiх хладних скал до пламєнной Колхiди».
Передовою стежею цiєї iдеї були сини «вибраного народу» бородатi
«лапотнiки» або тi, яких Клен назвав «горбоносими» Месiями, що у

8



своїй кровi мали атавiстичну злобу до всього, маючого на собi хоч
найменшу печать «мазепинства», Хмельниччини або гайдамаччини.
Становище наших мас до представникiв тiєї сили, як i до iдеї
соцiялiзму — знане. Мусимо признати, що у вiдношеннi до «правди»
Ленiних, Троцьких та їх клiки на певнiшiй дорозi був iнстинкт
наших Грицiв i Ярем, анiж розум «поступової iнтелiгенцiї».

Дати владу чи вплив тiй клiцi зайд на Українi (народня мудрiсть
це вичула) — значило б дати їй в руки батiг i наган на нас. Сво-
боду для себе на Українi вони, тi зайди, розумiли як примусове
виселення з неї наших селян, як творення на нашому чорноземi
пекла для безправної бiльшостi й раю для упривiлейованої чужої
меншости. Недовiр’я хлiбороба до насильника, цей куняючий в
нацiональнiй душi комплекс почувань власної вищости, мала рево-
люцiя вкласти в яскраву програму, щоб створити рух, подiбний —
mutatis mutandis — до Хмельниччини. Але цiєї програми провiд
нашої революцiї не створив, бо що сталося б тодi з поступом i
братерством народiв?!

Так зародок великого полiтичного руху проти панування во-
рожих Українi чужинцiв, яким — як i боротьбою з соцiялiзмом —
була вагiтна наша революцiя, — не побачив свiтла дня. . . Нашi
полiтичнi акушери волiли його забити. Але вiн народився, народи-
вся потвором, щоб потiм — за грiхи цих акушерiв — покутував наш
нарiд, висмiюваний та винищуваний гуманними соцiялiстами, щоб
чухав по невчасi потилицю соцiалiстичний «хахол», повiривши
в Маркса й Ленiна, щоб надаремно в свинячий голос згадував
народну мудрiсть: «аби був iз неба, вiрити чужинцевi не треба». . .

Невтральними лишилися нашi соцiялiстичнi провiдники рево-
люцiї i в справах релiгiї та Церкви. Чи ж вони могли стати на
Українi Петрами Амiєнськими? Могли визволяти святу Софiю з
рук недовiркiв, яких уважали братами в соцiялiзмi?

В усiх питаннях — в соцiальному, в питаннi «меншостей» —
українська революцiя мусiла ставити чоло росiйськiй. Протести
проти воюючого синодального православ’я i проти воюючого ко-
мунiзму повиннi були виллятися у форму боротьби в iм’я своєї
релiгiї. Так, як в Iрляндiї, де подiбного роду релiгiйну вiйну викли-
кала протикатолицька революцiя Кромвела, або як перед першою
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свiтовою вiйною в Еспанiї, де нацiоналiсти Франка билися проти
республiканцiв Азанi з вiдзнакою Пресвятої Дiви на грудях.

Але вiдповiдний момент не знайшов у нас (за малими вийнят-
ками) нових Iванiв Вишенських. Не чутно було в нас нi голосу
православного Лютера, нi бубнiв православного Жiжки. Забули,
мабуть, що може тому i прийняв Київ грецьку вiру, що серед усiх
апостолiв, якi прийшли нас навертати, лише греки «хулящи всi
закони, свiй же хваляще», лише греки аж до заперечення чужого,
аж до «хули» на нього, були вiдданi своїй вiрi. . .

Чому московська церковна влада за Петра I, коли ламала
Українську Церкву, не вагалася проголосити «єретицькими» всi
нашi найстарiшi церковнi звичаї, аж до вимови Богослужебних книг
i акту хрещення включно? I чому, коли нам треба було вiдробляти
недороблене, коли треба було раз на все зiрвати з Церквою чужого
цезаро-папiзму Кремля, чому ми капiтулювали перед Синодом?
Перед Антонiєм? Перед канонами, з яких нiчого не робив собi
Синод? Чому не лунала тодi в Українi така мова? Чому в нас було
так мало служителiв Церкви, якi виступали б проти безбожницької
чи синодальної Москви, так як виступали проти безбожницьких
французiв i їхнього цiсаря Наполеона еспанськi, вважаючи цю
боротьбу «за добре дiло, завдяки якому можна визволити рiдний
край вiд гнiту чужого завойовника»? Чому така мова п’ятнувалася
у нас протихристиянським шовiнiзмом? Чому не пiднесено хоругви
антисинодальної революцiї мовою, яка б палила серця?

Це сталося з тiєї самої причини, з якої ми не розгорнули стягу
боротьби за власну державу з соцiялiзмом, з московською ордою
та її союзниками. А коли й розгорнули його, то аж змушенi обста-
винами й напором стихiї, запiзно, не формулюючи ясно завдання,
не випалюючи нових гасел залiзом в душi. . . Програма соцiялi-
стичних «рiдних Маратiв» не черпала своїх iдеалiв з поривiв своєї
Землi, з її затаєних стремлiнь, анi з її вповитих серпанком забуття
традицiй. Деiнде черпали вони своє «Вiрую». А з Марксами, з
Дарвiнами, з Ляссалями трудно було боронити хреста чи тризуба
проти совєтської п’ятикутної зiрки.

Ворожий нам соцiялiзм, що йшов не лише вiд Маркса, а й вiд
Плеханова i Ленiна, був для наших революцiйних провiдникiв табу
так само, як соцiялiзм Троцького та Радека, якi ставили карту на
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большевицьку революцiю. Ворожий нам у ще бiльшiй мiрi був сам
росiйський нарiд.

Тисячу разiв промовляв наш iсторичний досвiд устами мас:
«москалевi годи, як трясцi, а вiн усе бiсом дивиться», «Москва
сльозам не вiрить». . . Але все ж таки кожне поколiння посилало до
Москви нових прошакiв i плакальниць. З усiх iдей «весни народiв»
1848 року наша соцiялiстична iнтелiгенцiя, п’яна драгоманiвським
«братолюбством», засвоїла лише непоборне бажання розцiлову-
ватися з сусiдами. . . Коли однi волiли «братiв-соцiялiстiв», другi
«братiв-хлiборобiв», то це були нюанси. Таким самим лишалося
їхнє психiчне наставлення навiть тодi, коли цей «брат» називався
Каїн. «Народи вiдновляються лише в боротьбi» — звучала мужня
проповiдь Маццiнi. «Душi, змарнiлi в довгiй неволi, вiдновлюються
лише в ненавистi» — писав вiн теж пiд час «весни народiв» 1848 ро-
ку. Але — не для братолюбцiв, якi обсмаровували себе п’яними
поцiлунками, була ця проповiдь. Їй прислухалася б, її домагала-
ся б, як спрагла земля дощу, розбурхана революцiєю стихiя на
Українi, але ця проповiдь не пролунала в нас. . .

«Рiдний, улюблений наш!» — так гукав до читачiв у своїй статтi
про Пушкiна бувший поет Тичина. «Рiдний, улюблений наш!» —
гукали меншi Тичинята до Сталiна. I так само гукали нашi земляки
колись до Толстого, Плеханова, Мiлюкова, Ленiна, Шаляпiна чи
Павлової. А в однiй статтi київської «Ради» з 1914 року — навiть
до двоголового орла росiйської iмперiї.

Але як могло бути iнакше? Коротко перед революцiєю соцiялi-
стична шаповалiвська «Українська Хата» поборювала «фiлiстерську
думку, що мiняють нацiональнiсть найслабшi елементи». Навпа-
ки — найсильнiшi! «Українська Хата» обстоювала «право» кожної
одиницi вiльно кидати свою нацiю i приймати iншу нацiональ-
нiсть, таку, «де її сили можуть бути прикладенi з найбiльшою
користю». . . Обурювалася «Українська Хата», що на такого пере-
кинчика кидається «дике й безглузде слово «ренегат»! Це право
(право ренегатства!) писав орган М. Шаповала «мусить тепер
визнати кожний українець». Не смiє «своя нацiя деспотично заяв-
ляти йому — ти наш i . . . до скону мусиш лишитися нашим»! Бо
це був би «найгрубiший i найстрашнiший шкурний егоїзм загалу
нацiї». Навпаки, нацiї просто заiнтересованi в тому, щоби «перед
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iндивiдуумом якнайскорiше було вiдкрито шлях до вiльного виходу
з одної нацiї i до вiльного переходу в другу». Того вимагає «розум,
мораль, етика й толеранцiя». . .

Соцiялiстичне поняття «свободи», росiйська лiтература, полiтич-
на й неполiтична, рiзнi органiзацiї i партiї, буржуазнi й соцiялi-
стичнi, — цiлими серiями плодили на Українi перекинчикiв. Коли
соцiялiсти виправдували їх, то як же ж могли вони повставати
проти того сонця, проти самого джерела тiєї енергiї, що рости-
ла ренегатiв — проти Росiї, її народу, її культури, її демократiї, її
полiтичної мiсiї, проти генiя росiйського народу? А з Шаповалiв,
редакторiв перед 1917 роком, виходили — пiсля 1917 року «вождi
нацiї».

Велика прiрва дiлила таку ментальнiсть нашої тодiшньої iнтелi-
генцiї вiд ментальности народу, вiд ментальности Шевченка, який
на вiчнi муки засуджував душу дiвчини, що «кожному годила»,
що хоч i несвiдомо, «царевi московському коня напоїла». . .

Чи з такої ментальности, яка виправдувала ренегатство, могла
зродитися та ненависть, що вибухнула до Еспанiї у фламандцiв?
У французiв великої вiйни до тевтонiв? В iрляндцiв до англiйцiв?
Чи люди такої психiки — а з них рекрутувалися нашi пiзнiшi со-
цiалiстичнi провiдники — могли стати акумулятором того народного
гнiву, який вирiс у 1917 роцi на Українi з насiння Мазепи, Орлика,
Полуботка й Кальнишевського? Чи з такою психiкою можна було
мобiлiзувати жадобу iсторичного обрахунку з «Пєтра творєнiєм»?
Чи серед тих людей мiг з’явитися український Руже де Лiль з
своїм гимном, що закликав «нечистою кров’ю ворогiв зросити нашi
борозди»?

Iсторичний момент на цiлий зрiст ставив трагiчну — i яку ж
тяжку! — дилему: ми чи вони? I як теж могли, не кажу рiшати,
а хоч би ставити в цiлий її зрiст ту дилему люди, якi виправду-
вали вiльний перехiд вiд «ми» до «вони»? Якi в iм’я «розуму й
толеранцiї» виправдували нацiональне ренегатство?

Так, iще один величезний збiрник енергiї нацiї, яку готувалася
вихлиснути революцiя, — лишився невикористаний, то спiзнено й
невдалою рукою. . .

«Брати-соцiялiсти» i «брати-хлiбороби», «брати-слов’яни», а ча-
сом i брати-ренегати. Чи супроти братiв буває опозицiя? Чи можна

12



було сумнiватися в їхнiй зичливостi? Коли посол Мардонiя, генера-
ла перського царя обiцяв грекам мир, аби стали його союзниками,
спартанцi радили: «якщо ви мудрi, не пiдете за радою Мардонiя,
бо ви ж знаєте, що не можна довiряти варварам та що нема й
зерна правди в їх словах». . . Так само вiдповiв атенець — «ми не
можемо обернути Грецiю в рабство. Навiть, коли б того хотiли, не
могли б зробити того з рiзних причин. Перша й найважливiша —
це статуї наших богiв, спаленi варварами й похованi пiд руїнами
храмiв. Це змушує нас швидше пiмститися над справниками цього
лиха, анiж заключати союз мiж ними».

Так могли дивитися на пропозицiї Мардонiя греки, якi вважали
ворогiв за варварiв, якi знали, що варвар, який увiйде в країну
i стане її паном, не вшанує нiколи нi її богiв, анi її храмiв. Ось
чому їхня вiдповiдь була закликом до борнi. Але чи такий заклик
могли кинути по всiх кутках країни провiдники нашої Еллади,
якi в глибинi своїх душ ворогiв з пiвночi вважали за братiв, не
за варварiв? Якi вiрили, що варвари пошанують нашу вiру, нашу
мову й звичаї в iм’я спiльної «великої правди» — соцiялiзму?

Влада, влада i ще раз влада — ось чим iшли до нас московськi
Мардонiї! Ми ж торгувалися — за храми, за богiв. . . Остаточно
переконалися у страшнiй помилцi, але час, коли її можна було
уникнути, коли можна було заздалегiдь змобiлiзувати психiку мас
проти варварiв, — минув. Вогонь, що починав, тут i там, лизати
фортецю московських Мардонiїв на Українi, не був пiдсичений i
гас. . .

Багато мудрiша була наша стара iсторична мудрiсть, дощенту
винищена драгоманiвством! Князi Вячеслав i Юрiй противникам,
якi вдерлися в їхню землю i пропонували мир, вiдповiдали — «обаче
ожеся велите мирити, то не стойте на нашей земли». . .

Вiн знав — чия влада, того i правда. Вiн знав, що правда вар-
вара iнша. «Те, що є правдою по цей бiк Пiренеїв, є брехнею
по тамтий. . . » — казав Паскаль, нiби передбачаючи часи генерала
Франка i Блюма. Але такої простої мудрости не могли мати про-
вiдники нашої революцiї, вихованi в iдеалi спiльної правди для
всiх, — «правди» Маркса, — i в пошанiвку до варварiв, в респектi
та толеранцiї до ренегатiв. Бо така була ментальнiсть майже цiлої
нашої лiвої iнтелiгенцiї перед 1917 роком.
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Революцiя не знайшла адекватного виразу в нашiй провiднiй
верствi. Чужий був їй грiзний патос тiєї революцiї, чужа безком-
промiсовiсть, не ясно усвiдомлена мудрiсть старих Вячеславiв, що
на Українi як «iскра в попелищi тлiла», що чекала лише на гасло,
на вiдсвiження, на забарвлення моментами сучасности. Чекала
надаремно. . .

Надаремно тому, що нашi Марати були люди глибоко вiдсталi.
В 1917 роцi вони думали й вiдчували думками та почуттями
1848 року.

1848-ий рiк! «Весна народiв»! Братерство людей проти тиранiв!
Доба великих потрясень, перекидуваних тронiв, великого ентузiяз-
му, визволення «неiсторичних нацiй» i — доба безмежної наївности!

На паризькiм листопадовiм обходi в пам’ять польського по-
встання 1832 року (де головував поляк Дверницький) у 1847 роцi
Михайло Бакунiн, росiйський анархiст, простягав долоню польсь-
ким революцiонерам: «Ми ж дiти одного племени, наша доля
нероздiльна й наша справа повинна бути спiльна». . . Мусить на-
ступити «великий день згоди двох братнiх народiв». . .

У Брюсселi на подiбному обходi Бакунiновi вiддячувався поляк
Лелєвель: «повалiмо перше тирана, — говорив вiн, — що нас гнiтить
(царя), й тиранiю, яка упiдлює нас, пiднесiмо справу люду, збудiм
його демократичний дух i тодi все уложиться за спiльною волею . . .
обидвох народiв. Так! Немає подiлу мiж тими поляками й росiяна-
ми, якi кохають свободу! Брати поспiшають на рятунок братiв. . .
Друже Бакунiне, подай нам братерську долоню, обiймiмся сердеч-
но»! (Подiбно розцiловувався iз представником «демократичної»
Росiї» М. Грушевський 1917 року в Києвi).

А польськi легiонери в Римi уложили в 1848 роцi свiй символ
вiри, в якому, мiж iншим, стояло: «слов’янщинi простягаємо долоню
. . . Iзраїлевi, старшому братовi (?), братерська пошана й помiч на
шляху до його вiчного й дочасного добра. Рiвне в усiм право». . .
А на одному з таких свят у Парижi в 1848 роцi нiмець Евербек
кричав: «нiмецька демократiя подає демократiї польськiй руку. . .
Спiр про границi зникне, коли справу розважатимуть з точки
погляду братерства i взаємних уступок».
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Ось уривки, щоб дати поняття про те повiтря, яким дихали
наївнi сантименталiсти 1848 року i яким дихали їх спiзнiлi епiгони
з часiв революцiї 1917 року на Українi.

Скiльки наївности крилося в тому потопi дзвiнких i безплiдних
фраз! Скiльки нiчим не оправданої смiшної вiри! Яке ж тяжке
було похмiлля пiсля того бенкету в головах його впорядникiв! Але
голови наших соцiялiстичних провiдникiв, якi жили й дiяли не в
1848 роцi, а значно пiзнiше, мимо тисяч розвiяних оман, усе ж були
вщерть переповненi тими фразами. Тому в час вибуху 1917 року
вони спершу тiльки те й робили, що «простягали братерськi долонi»
росiйськiй демократiї, «сердечно обiймалися з нею», «в iм’я спiльної
правди» радiли «великим днем згоди», не забуваючи (лише кiлька
лiт перед ганебним чином 1926 року на вулицi Расiн у Парижi) i
«старшого брата — Iзраїля». Бо «нема ж подiлу мiж українцями й
росiянами, якi кохають свободу». . .

Приспали себе, — що було гiрше — свiй нарiд нездiйснимими
оманами, коли нагло «в огнi» Україну окрадену збудили подiї. Хто
читав «Вiдродження нацiї» Винниченка, цей з нiчим незрiвнян-
ний документ манiловської прекраснодушности й демократичного
кретинства, — той має добре поняття про цю безпорадну, закохано-
ентузiястичну, обурюючу ментальнiсть тодiшнiх Маратiв. . . Якими
довiрливо-розкоханими очима споглядали вони на «вздьорнутую
на диби» революцiйну Росiю, з червоним вершником на хребтi, що
готувався до нового полтавського рейду.

На нас сунули з Пiвночi акули червоного iмперiалiзму, хоч i на-
зивалися вони Муравйови чи П’ятакови. Але чому ж у нас, навiть
у розгарi боротьби з Росiєю, п’ятнувалося ксенофобiю як злочин?
Чому не було кинуте гасло боротьби з чужинцями, незалежно вiд
їхньої клясової приналежностi? Чому — пiсля стiлькох досвiдiв —
ще й тепер усякого, хто захоче заглянути життєвiй правдi в очi та
протиставити ментальностi бiльшовикiв таку ж невблаганну iдею,
як єдиний спосiб зламати волю большевицьку, — чому таких знева-
жають, уподiбнюючи їх до власної мiзерности? От як, наприклад,
в однiй статтi Лесю Українку, з якої зробили противницю всякого
фанатизму «й апостолку конечної потреби братерства з другими
народами».
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Але ця патологiчна ментальнiсть пояснює, чому нашi Марати,
надiленi нею, не здолали протиставити фанатизмовi П’ятакових
такий же свiй, чому великi пiдшкiрнi вибуховi сили нацiї лишилися
невикористаними.

Цi Марати ставили питання революцiї в зовсiм iншу площину.
Є кепськi й добрi чужi соцiялiсти, є кепськi й добрi Троцькi, є кеп-
ська й добра московська демократiя. Тому завжди треба простягати
руку — повчали вони — й наставляти на всякий випадок уста для
поцiлунку. Не можна знати, анiж прогавимо нагоду «великого дня
згоди»?.. За рiдкими вийнятками, соцiялiстичнi провiдники, якi
кермували нашою революцiєю, не ставили нiколи питання револю-
цiї (хiба з примусу) в площину неминучої боротьби й неминучої
проби сил, за «або ми, або вони».

Чому Енгельс одверто проголошував, що нiчого великого в
iсторiї нiколи не сталося без ужиття сили? Чому одверто говорив
про «гевальт» i її закони? Чому про це недвозначно говорив Ляс-
саль? Чому вiдгомоном грає ця прадавня мудрiсть ще в «Енеїдi»?
Бо iснує завжди такий закон, що «вовк овець смиренних душить,
коли в кошару завiта», що «курчатам тхiр головки сушить, без
крику мозок висмокта». . . Чому дзвенить цей суворий закон життя
в «Поученiї Мономаха», який епiчним тоном розповiдає, як-то «Бог
не поможе i святая Богородиця, i iзбиша девятьсот половцiв»?.. У
нього сила оправдана, а її благословляє Бог. Чому цей мотив одвiч-
ної боротьби, як чогось єдиного, що оправдує життя (не кажучи
вже про Шевченка), дзвенить у Стефаника, що «доки ми тi смiючi
очi (впалих на вiйнi) закопуємо, доти й наша межа буде»? Не та
межа встановлена спiльною iнтерпретацiєю Маркса чи Ленiна у
«великий день згоди». Чому проти большевизму не вживалося в
нас мови, наприклад культурного француза: «Я маю велику по-
шану перед життям навiть супроти робак земного й iстот, якими
погорджую. Пошана перед життям! Пошана до життя перестає
дiяти там, де нiкчеми хочуть зневажити життя iнших. Для цих
нiкчем я теж пропоную витереблення. Чи жертви хижих звiрiв не
можуть послуговуватися проти них бомбами, кулеметами? Хто ви
є, що можете зносити те все? Вбивайте, як вас убивають. . . Ви-
тереблюйте нiкчемну наволоч, яка трактує вас як псiв. Покажiть,
що нiкчемну пиху насильства теж може досягнути наша пiмста,
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коли й вирiшитеся на насильство. Хто жив iз погорди до iнших, iз
насильства i зневаг . . . , треба, щоб i вiн упав жертвою насильства,
зневаги й погорди».

Думаєте, що це сказав якийсь запеклий «фашист»? Нi, це сло-
ва Андре Сюареса, який ненавидiв Гiтлера, а Герiнга iнакше не
називав, як «горилею». . . Але такою є душа француза, яка проки-
нулася в ньому за Жанни д’Арк, далi у 1793 роцi, а пiд час вiйни
1914—1918 рр. символом якої став Клемансо. Збудити подiбну
душу в нас навiть тепер уважають Марати нашої революцiї за
злочин. Чому ж слова, подiбнi до слiв Сюареса, як горох вiд стiни,
вiдлiтали вiд твердих чiл нашої «елiти»? Чому супроти брехнi Ен-
гельса, Ленiна i П’ятакова ми не висуваємо свою велику правду?
Чому релiгiї голої сили Пiвночi протиставляємо досi проповiдь
прекраснодухiв 1848 року чи їх наслiдувачiв iз нашої революцiї?
Чому в 1917 роцi, коли життя цiлого народу було поставлене на
карту, коли треба було протиставляти одне другому, коли треба
було апелювати всi сили, щоб її протиставити силi варвара, що
йшла в Україну, — чому в такий момент говорилося про порозу-
мiння «братнiх народiв» i про обiйми? Чому проповiдувалося, що
життя — не джунглi, що один нарiд завжди буде справедливий
до другого («брати-соцiялiсти», «брати-хлiбороби»), що нiколи си-
ла не є порядкуючим елементом, — а ним повиннi бути «згода й
культура»?..

Марати революцiї 1917 року, як i взагалi нашi соцiялiсти,
народилися з душами фелягiв, з душами, якi не дозволили нашому
фелягству розгорнути у тривожнi часи 1917 року прапору, за яким
несвiдомо тужила маса. . .

Їхнiй прапор не мiг згуртувати коло себе масу. Не був вiн нi
протисоцiялiстичний, нi протимосковський, нi протиiмперський,
анi не висував боротьбу як конечну засаду життя. Доба висунула
завдання на мiсцi старого й поваленого свiту будувати свiт новий
власний. Соцiялiстичнi Марати не знайшли гасла, в iм’я якого
можна було успiшно згуртувати нацiю. Їхнi половинчастi iдеї —
це не був динамiт, якого потребувала революцiя. Не новий свiт, а
латання старого проповiдували вони. Не всякий зайда був ворог,
лише «пан». Не всяка росiйська церква ворожа нам, але та, що не
шанує нашої мови. . . Не всi росiйськi партiї ворожi нам, а тiльки
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деякi. Не всяка iмперiя ворожа нам, а лише централiстична. Щось
попустимо ми, щось вони — i «якось то буде»!

Соцiалiстичнi Марати, яким довелося керувати революцiєю,
мали панiчний страх перед фразою. Ми б i за «садок», але ж ми
не буржуї! Ми б i за Церкву, але ми ж не клерикали! Ми б i
проти Троцьких, але ж ми не антисемiти! Чому не протиставили
вони — як писав Карлейль — Божу Правду, свою правду — брехнi
диявола, брехнi чужинця? Чому не створили нову породу людей
(як колись у Францiї), повну — як писав Маколей — «фанатичного
захоплення, дикого завзяття й зухвалої жадоби обновити свiт» або
воскресити давню, героїчну Україну?

Вони не любили нiчого пристрасно, анi нiчого не ненавидiли.
Вони в багатьох вiдношеннях були чужi iнстинктовi широких мас.
I немає дивини в тому, що цей iнстинкт вони вагалися викликати
на поверхню, бо боялися, що потiм не дадуть йому ради.

Ми в 1917 роцi, як англiйцi в 1789, мали перед собою страш-
ного ворога, загарбницьку революцiю; нам теж треба було про-
тиставити силi — силу, закохану в своєму iдеалi, безкомпромiсову
супроти всього того, що нiс в Україну новий — червоний вершник
на хребтi Петрового коня. . .

Така збуджена в Українi сила могла б пiрвати зовсiм iнакше
масу, яка жадiбно прагнула її, готова до посвят i ентузiязму.
Дуже слушно писав Лiмановський, що «в усiх боях за свободу, а
навiть i в релiгiйних вiйнах, завжди бачимо в перших хвилинах
найбiльший запал, найбiльшу жертовнiсть i посвяту. Змарновання
перших хвилин ентузiазму є страшним злочином проти нацiї».

Матерiял був чудовий. Лише його треба було видобути на по-
верхню. Треба було «розрити могилу», про яку писав Шевченко,
iз закопаними скарбами князiвської i козацької дiб, коли ми зна-
ли, що таке нацiя; що таке свiй, а що таке чужий, що є слава i
пригода, нагорода й кара; коли ми усвiдомлювали, що таке ми-
лосердя, але знали й те, що таке безпощадна сила. . . Матерiял
був, вiн був вартий наших Жiжок, де Костерiв, Руже де Лiлiв,
Кромвелiв, Хмельницького. . . Треба було хотiти того, чого праг-
нула пiдсвiдомо маса, — перевернути ворожий свiт догори ногами i
знати, що це можна зробити тiльки силою. . . До цього душевне
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наставлення соцiялiстичних провiдникiв нашої революцiї не було
пiдготоване. . .

Власне тому нашiй революцiї бракло стилю. Коли ми захоче-
мо шукати стиль французької революцiї, то розгорнемо декрети
конвенту, проклямацiї Бонапарта, промови Сен Жюста i памфлети
Марата. . . В яких декретах, в яких листах i памфлетах та в яких
промовах нашої тодiшньої елiти шукатимемо ми за правдивим
стилем нашої революцiї? Там того стилю ми не знайдемо. А щоб
знайти його — мусимо пригадати Крути й Базар, зимовi походи, по-
встанських отаманiв, Соловки, в’язницi ЧеКа. Мусимо звернутися
до великого багатоголового анонiму з Шевченком, з шликами й
оселедцями, що заповнював собою армiю, до великого Анонiму,
перед пам’яттю якого кожний у цi роковини встане з пошаною. . .
Щоб знайти стиль нашої революцiї, мусимо його шукати в чинах
мас, не в заявах проводу, який тим чинам не дав адекватної органi-
зуючої формули i кличiв. У революцiї, що йшла на нас iз Москви,
гасла її утопiї будили жах, методи — обурення чи огиду, гумор —
морозив кров. . . А тодiшня наша лiва «елiта» протиставила тiй силi
«Сонячну машину» (Винниченка) — як утопiю, «Соняшнi кларнети»
(Тичини) — як методу й соняшнi чи «Вишневi усмiшки» (О. Вишнi)
як гумор.

Тепер цi обпльовувачi наших дiйсних традицiй виють iз подвiй-
ною силою, чiпляють моднi налiпки й намагаються пiд цим фаль-
шивим стягом знову провести в нарiд збанкрутованi гасла. Кажуть,
що свiт хутко отямиться, а большевицька iнтермедiя закiнчиться.
Наступлять знову часи, коли спори мiж народами полагоджу-
ватимуться взаємним порозумiнням. . . Еволюцiя? Нацiональний
большевизм, чи краще — збольшевiзований нацiоналiзм? Це буде
щось страшнiше за царат i за його чорну сотню. Це буде дика ре-
акцiя побитого, обдуреного у своїх снах про панування над свiтом,
переляканого втратою «окраїн», росiйського народу. . . Тодi щойно
зрозумiємо ми, що значить боротьба на життя i смерть i що таке
вовчий апетит народу-екстермiнатора.

Не гадаю, щоб так легко можна було розвалити iмперiялi-
стичну Росiю, але вона буде знищена. Лише не скорше, аж ми
зрозумiємо, що здiйснення цього велетенського завдання вимагає
iнших людей, людей iншої породи. . . Людей, якi звернуться не до
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мальованих, а до правдивих, засипаних «рiдним» туподумством,
традицiй нацiї, якi вiднайдуть її правдивий дух, заапелюють до
iнстинктiв сильного i молодого народу. До того духа, який вогнем
горiв в його iсторичних чинах, у писаннях Мономаха або Величка,
Шевченка, Руданського, Стороженка, Франка, Стефаника, Лесi
Українки, новочасної нашої поезiї, «Квадриги Вiсника». Звернуться
до завороженої i приспаної знахарями душi нацiї, яка, мов голод-
ний вовк, прагне увiльнитися з нерозритої могили, з клiтки, куди
її замкнули драгоманiвство i рутенство. До нацiональної душi, яка,
майже нiким не кермована, спалахнула таким чудовим вогнем у
1917 роцi, вириваючи нiму пошану, а часом крик лютi i жах у тих,
якi галапасничали на її тiлi.

Повинно повстати нове плем’я, дiйсно рiдне нашiй нацiональнiй
стихiї. Таке ж велике, як вона. Щоб iнакшими буквами записати в
iсторiї новий 1917-ий рiк.
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