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Нація і духовність 

Письменники— це пророки свого народу й часу. Така думка весь час не 

покидала мене, коли я читав могутнє, болісне есе Володимира Базилевського 

“Розлюднення: реальність і спроби футурології” (“Слово Просвіти” ч.8, 9 за 

2015 р.). Безперечно, серед них (письменників) є великі, як пророк Ісаїя, який 

зміцнив Шевченкову впевненість у живодайній силі рідної мови: 

“Прорветься слово, як вода, І дебрь-пустиня неполита, Зцілющою водою 

змита, Прокинеться”, — і малі, як пророк Осія, який збудив у Шевченкові 

грізне застереження: “Погибнеш, згинеш, Україно…” Поряд з ними є й 

скоморохи, теж яскраві постаті.  

Це ті люди, яких ніхто, як і Тараса Шевченка, не обирав й ніхто не 

призначав — їх випхнуло на передній, часто тернистий шлях їхнє сумління, 

вони творять ауру нації, яку одні називають культурою, інші — духовністю. 

Культура й духовність — це синоніми. Духовність полягає не в тому, що 

хтось розмашисто кладе хрест на груди, а в пошануванні й розвиткові 

доробку наших предків, зусиль їхньої думки й творчої уяви, того, що робить 

нас самими собою, будить у нас доброту й утверджує гармонію в єдності з 

навколишнім божим світом, з минувшиною й майбутнім. 

Але, як гостро підмітив, Володимир Базилевський, тепер “духовну 

Україну вимивають з України”. На передньому плані тільки матеріальне — 

відповідно до антигуманної тези “буття визначає свідомість”: економіка й 

тільки. Так чим у такому разі людина відрізняється від тварини, якщо її 

свідомість, її духовність ставиться в ніщо? Духовний комфорт для 

нормальної людини не менш важливий, ніж тілесний, а може, ще й більше. 

Біблійні пророки картали своїх одноплемінників за поклоніння чужим 

божкам, руйнували їхні капища. Ісус Христос виганяв міняйлів і лихварів з 

Божого храму, щоб вони не підмінювали духовність грошовим зиском. А в 

нас тепер — навпаки. 

Економіку плекають підприємці й торгівці, для цього й кошти на їхніх 

рахунках у банках— лиш би їм захланні державні чиновники не заважали, не 

обдирали на хабарі. А голі й босі письменники?.. Останнім часом з’являється 

чимало духовно наснажених високохудожніх творів, які, як колись пророчі 

проповіді, могли б змінити, вилікувати наше скалічене в умовах 

тоталітаризму суспільство. Але де ці твори? Добре, якщо знайшовся спонсор 

— грошовий магнат. Але тоді частина накладу займає куток у квартирі 

письменника, частина прочитана чи напівпрочитана припадає пилом у його 

друзів — їх переконувати не треба, вони однакових думок з автором. Як у тій 

казці: і є, і нема. Тобто найвищий вияв духовності нації — література — в 

сучасній Україні повністю заблокований. 

“Ставлення до культури — є, було і буде мірилом українськості влади”, 

— визначення вичерпне. І який промовистий протилежний факт, що його 



наводить Володимир Базилевський: “А заради чого ми тоді воюємо?” — 

запитав Черчиль, коли йому в розпалі війни запропонували урізати кошторис 

на культуру”. Культура ж бо свідчить про цивілізаційний рівень нації, її 

духовне здоров’я. Щоб принизити націю, принижують її культуру. 

Пригадую, на початку 80-х років минулого століття я потрапив у радянській 

павільйон на міжнародному книжковому ярмарку в Белграді: два великі зали 

зі стелажами, повними різноманітних книг — і в одному куточку всього-на-

всього п’ять книжок, виданих в Українській Радянській Соціалістичні 

Республіці, причому три з них — російською мовою. Метрополія 

презентувала Україну як глуху недорозвинену провінцію.  

Це було колись. А тепер — чи є десь у світі інститут української 

культури на зразок Британської Ради, чи Французького Інституту. чи 

німецького Ґете-Інституту? Але ж бо й наші дипломати, за рідкісними 

винятками, не знають української літератури, культури, бо такі знання для 

них не передбачені навчальною програмою. Україна й досі в очах світу 

залишається глухою провінцією. І це не вина наших напівголодних 

письменників. 

Як влучно висловилася Ліна Костенко у відомій лекції “Гуманітарна 

аура нації або дефект головного дзеркала”, “у кожної нації, у кожному 

суспільстві повинен бути весь комплекс гуманітарних наук, з літературою, 

освітою, мистецтвом… Ось що створює ауру нації”. І єднає, і підносить 

націю.  

В українській культурі таких постатей є сотні, які можна зіставляти з 

прославленими світовими. Тарас Шевченко стоїть нарівні з будь-яким 

світовим поетом, а його таким творам, як “Великий льох”, чи “Кавказ”, чи 

“Сон (“У всякого своя доля…”)”, навряд чи знайдуться рівні в світовій 

літературі. А титан слова — Іван Франко? А чим Панас Мирний поступається 

перед Емілем Золя? А Леся Українка з її “Лісовою піснею”? Наскільки вона 

багатша, динамічніша від Ібсенового “Пер Гюнта”. Або широкопанорамна 

“Маруся Чурай” Ліни Костенко, або поема-симфонія  Івана Драча “Смерть 

Шевченка” чи “Ніж у сонці”, або й останні три романи-антиутопії Юрія 

Щербака”, або майже документальний “Чорний Ворон” Василя Шкляра, або 

“Таємниця твого обличчя” чи майданівська поезія Дмитра Павличка? Марна 

справа перерахувати всі українські твори світового рівня. Але їх навіть ми, 

українці, не знаємо. Українські літературні журнали ледь животіють. 

Телебачення, радіо існує для надоїдливої реклами інтересів товстосумів. Та 

ще й переважно чужою мовою. І потім скаржимося, яка ми нація! 

Чому Польща нас обігнала в кілька разів? Бо там шанують національну 

культуру, збагачуючи (а не замінюючи) її світовою. Як недавно заявив 

міністр адміністрації і цифризації Міхал Боні, в Польщі “у стратегії робиться 

ставка на розвиток окремих галузей, зокрема освіти, охорони здоров’я, 

культури, комунікаційної та екологічної структури”. Так чинять і в інших 

країнах, де є розуміння ролі національної культури в розвитку суспільства і 

його економіки.  



Від зневаги до культури страждає й економіка. Як писав свого часу 

відомий економіст Веніамін Сікора, “культура, норми етики, поведінки, 

сфера мистецтва, сфера освіти, науки — без цього сучасний розвиток 

економіки неможливий… Нація як така є сила об’єднуюча, і, власне кажучи, 

саме дух нації, її історія, культура, пам’ять про  минуле, теперішнє, спільні 

інтереси щодо формування майбутнього — усе це разом  творить цілісність, 

яку ми називаємо національною економікою”. 

Обнадійливо, що Президент Петро Порошенко під час вручення 

лауреатам Шевченківських премій 9 березня цього року заявив: “Саме 

культура стане найпершою гарантією єдності України, буде нашою зброєю у 

протистоянні спробам розмивання національної ідентичності”. Сказано дуже 

гарно і вчасно. Contra spem spero. 
 


