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Дехто з моїх друзів зн,ає, що ду.м
uи цієї збірки аапо'Чаткувалис.я пе
ред деслт1со~t років, ·коли spiritus ви
зволяв пашоzо духа й іпше розу.міп
п.я проблем zостро зудар.ялос.я в пас · 
серед тодішпіх розмов, розсипаю'Чи
ся іС'Кра.ми і с.міхо~t, бо дотеп иа
правду заzлушував супровідпий бряз
кіт скла. Не виклю'Чепе, що зустріпе 
тут дехто свою ду.мку в вишліфо
вапій формі, мов cmapozo зпайо.моzо. 
Розуміється, ці розмови були ви

клю'Чпо чолові'Чі. Та ж часто одпа 
сойковата красуп.я потрапить за
.міпити павіть пайрозу.Jtnіший збір 
w-nужів у тур.му .мавп. І ще був це 
иевеликий zурток, трьох-'Чотирьох 
бенжетарів, бо що иереходить по
пад таке 'Число, те мycuntь впрова
джувати простацтво або дурпоту. 
П ервопо'Чип з 1939. року 1te офор

.:л.tлював цілосп~и. Черzовіроки з 'Чac-
1nu~tu uі'Чиuми подорожа.ми й що
раз більшою саwчотиіст1О з.міпюва
ли суть та фор.~tу і тим то н:олишил 
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-постаиова видати ці .лtислі щойио за 
25 років, як зрілий твір, ue .може 
адійспитися. Але ж бо -чи іспують 
взаzалі зрілі твори? Твори в добрі 
або злі, якщо в иих іде або ue йде 
павперейми zлибииа ду.мки й по-чу
вань з zар.моиівю форми, а це ж ие
зале:ж:пе від віиу. Вік з.мін.юв перед
усім площииу і ку'm зору. 
Наzадувться Геракліт, що, .мов

ляв, .ми входи.мо до тієї самої рі-чи:и 
одии раз, бо вдруге буде воиа in1ua. 
Іиша буде і люди,на. Тимто, поряд
кую-чи архів, з здивуваппям -читав я 
деяи:і o~rtucлi з воєпиоzо поштовху, 
ба,чучи, що їх писала іиша люди
па. І стало :нсаль, 1цоб та иеоzовта
па буйиість пропала, бо :не переда
rпи її за 25 ро·к'ів було б запізпо і ... 
ие.можливо. Що сп~аиеться, яи: зу
стріиу ці дywJ,t'Jiи ne 1nільки .я1С свойо2о 
холишиьоzо воро2а. але й яи с.лtер
тельиоzо вороzа, яи:оzо треба вбитп?! 
Ти.мто хай вже ираще тепер по

.явл.яютсся воии виаслідои utляxem
UOlO себелюбства, иеиа-че доиу.меит 
иедавпьо2о і таи вже далеио2о -часу. 

Автор 
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І 

rелленські боrи є самозаперечеRRим у своїй 

надлюдсь1с:ій досконалості. 

Не можна звайтк Боrа в пркроді, заrубивши 

або виrнавши йоrо з власноі дУші. 

Леrше збунтуваткси проти Боrа над собош ні• 

nepeмorrи днивола в собі. 

Почуття безпосередности в реліrійвості є в лю

ДJІНі таке rлибоке, що деикі реліrійнІ орrані

заціі примо зоrиджують Боrа. 

Людина, що не усвідомить собі своноrо чорта, 

напевно не дійде і до Боrа. 

До Боrа уподібнює не те, що нас виивлиє, але 

те, що скриває: мовчазність, самотність ... 

Повірити в Боrа серед тажких обставин, це 

значить знайти трквале щаств ва оманних 

OCliOB&X. 

Висуваючи перед людинУ високий ідеал, як 

зразок до поступуваввв, христИJІИство ослаби

ло одночасно її волю обіцинкою Божоrо цар-
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ства за одву хвилину жалю за rрІхами в емер

тельвій rодинІ, бо ж вона воліє залишитиСJІ 

завжди тІльки собою, хоч би навіть худоби

ною, спекулюючи вадією ва майбутtrю ласку. 

Стариввий світ називав своіх визначних му

жів пІвбоrами за вадмір rеройських чеснот, 

христивнетво беатифІкує праведників за брак 

rрІхІв. Два ставовища - два свІтоrляди: 

сприймаввв 1 вІдречевнв. 

Злидві винайшли пісні страви, щоб людина 

моrла переживотІти, реліrІв ввела піст, щоб 

вона з найбільшою розкІшшю проживала се

ред простоти. 

Чи звав поблажливий ва людські с.ТІабощі 

Христос, що вайболючішою помстою буває 

зневаВLпива мовчанка вибаченнв? 

Любов до ближвьоrо є заложена ва шлихет

ІІій помилцІ: вважаємо йоrо за лІпшоrо ніж 

він є в дійсності. 

Біблійний ороклін - в поті чола будеш істи 

свій хліб - мав замінити людині зем.ТІю в пе

кло, а дав ій Ілюзію раю. 

Біблійне побажаввв блаженности - щоб ти 

довrо жив на землі - не позбавлене іронії~. 

хто довrо живе, той доживаєтьсв лиха. 
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Любов ближньоrо - наказ еrоістичпІІЙ, бо ж 

хто людІІІІІ є вайближчий ніж: вона собІ сама? 

Бла:жевві вбоrі ,цухом, бо іх є царство небес

не, - написаво в Письмі: дурнІ повірили 

і стараються замінити землю в дурне небо. 

Ііокута, як кара, заDхочує до гріха., щойио 
здійснена обіцинка поправи зогиджує йоrо. 

Свиті по:маrають людим з повним вирозУІ\Іін

ним, бо ж воІІИ самі за життя були нерідко 

земними чортами. 

В Боrа вірить люди, в себе - вадлшди, в лю

дину - свиті. 

Чи це розумно проrолошувати догмою в добі 

атому внебопзитти Богоматері? - кривляться 

павіть депкІ католи1с:и. Саме в добі атому, коли 

переінтелектуалізація доводить вас до порож

нечі. Ни свіжо звучить слово мудрого Авгу

стина вс тільки з йоrо nihil volutum, nihil prae
cognitum, але й з credo, quia absurdum. Божі діт11 
мо:жуть відмолодитися тільки під подихом 

середньовіччя І тимто догма Богоматері стає 

прямо символом! 

Віра rори переносить, - прочитав Мага~rет 

у ПисьмІ і пішов до rори, щоб проголосити 

з неі нову віру. 
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Найчистішу й одночасно конечну віру сприй

маємо ва віру, а тимто твердженни DІислите

.лів у справах реліrіі стають відразу підозрілі 

і збуджують сумніви. 

Часто віримо, не бачуч11, але частіше не ві

римо, бачучи . 

. Людина є останнім і через те на.йrірmІІМ тво

ром Боrа, бо Він попросту змучився та зву

дивси власІІВМ творивом і наборзі спартачив 

Адама. 

Боr створив людину за досконалІІМ зразком 

і почала розмножуватнеп нІкчемна порода, 

коли ж вона почала творит11 боrів на ту ж 

саму подобу, почали виходитІІ з-під іі рук чи 

не самі чорти. 

Неосвічені люди стидаються мавпи, як свойоrо 

предка, але чи мавпа не застидалася б сучас

ної просвічевоі людини, ик свойоrо ПОТОІ\ІКа? 

Маємо не тільки обличчя, але й трипостат

ність Боrа: 1. якими ми е в дійспості, 2. за 

ики:х вважаємо себе самі, З. за ики:х нас інші 

мають. 

На життєву дороrу дає Боr людям золоті та

ланти, акі вони вважають за мідяні і ТИІ\ІТО 

КУПУЮТЬ за ВИХ самі дУРНИЧКИ. 
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Повертаючи до джерел в роздумуваннах над 

ХРИСТВJІRСТВОМ, ЗНаХОДЖУ В НЬОІ\ІУ СТІЛЬКИ 

:.иrrерадости, rероізму й ... аристократизму, 
що стаю одер:.имий ,цумкою: ик Іtолись Хри

стос вритунав світ від диавола, так нивішив 

доба домаrаетьси поиви великоrо духа, що 

вритуван би цю небесну науку від плебеа, 

щоб вона знову дІвла з відсвЬиуючою силою, 

·збуджуючи потребу здІйспюваввн Ідеалів уже 

·ТУт ва землі. 

Свищевичий стан, ак звання, є 11еможливий, 

тимто йоrо повиІІні заступити монахи і не

висввченІ теолоrи. 

Боr створив людей па власну подобу . . . А на 
ЧІІю викривив він дурнів? 

Забобони є подібні до упирів, що страшатJ~: 

вони випоазають з душевних закамарків, ик 

тільки rасне дух. 

Де нема нених правд, там вірять У кожн11й 

"Туман. 

Невіра в один забобон корінитьси в вірі 

в друrий. 

Вивчавив анатомії ва власвомУ тілі підчас 

недуrи найкоротший шля:х до сnитости 

і неба. 
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Неодив усвІдомлює собІ щойно ІІа СІ\Іертсль

ній постелі, що він хотІв доконати тоrо, за що 

навіть ве брався, хоч воно було варте стати 

ціллю йоrо життя. 

Люди допускаються тих самих злочинів, не

наче б з Божоrо допусту. 

ДуховІсть і духоввість - rpa слів чи дивне 
спокревпення, в якому одно душиться, а друrе 

праrпуло б задавити. 

Чудо, що повторюється, стає будеІrним яви

щем природи. 

Незрозуміло, чому народ і церква представ

ляють собІ чарівниці, як обридливі і сухі ба

буні, бо ж найбІльші чари - це принади й 

nоваб rарноі жІнки, а наймІцніша отрута -
(·олодкі поцілуі зрадливої любки. 

Трудно повірити в поправу rріmшша, хіба що 

вдається знайти і правду в йоrо rpici. 

Модерні ідсолоrіі уподібІІюються в одНОІ\ІУ до 

peлlriif - вони не виносять сумнівів і карають 

їх: одні пе1~ельними муками на тому світі, 

друrі - поліційними на цьому. 

З усІх peлirJii є іі залишиться найчІІслеІІні

шою поганська, бо ж чим є коханни лк не 

ідолопоклонством? 
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Найбільше помилковою релігієІО с кохання, 

бо ж у ньому кожнІІЙ визнавець є іпахшиІ'І 

ЄретикоІ't, що вперто обстоює правдивість с~оєї 

~ресІ. 

Стереженого Боr стереже, а відважному до

помаrає. 

Виказується з історії людства, щn сатанічні 

ідеі не бу ли для нього так небезпечні, як 

єретичні уивлеввя Боrа, бо перші провадили 

тільки до одиничних гріхів у ломанні за!сио

шших заковів, а друrі - до масовrtх зло

чинів, стараючиси впровадити новий світ через 

птопленни старого в крові, ик це бачимо в 

оставвім втіленнІ московського богоносця. 

Поширюванни силою новоі віри причивяється 

до побільшении у власвих рядах вевірвІІХ, які 

невідклично доводять до розвалу, бо ж її суть 

поляrає на внутріmвьому переконанні, вемож

JІивому до провІрки серед переляканих нео

фітів. 

Велике мистецтво діє, як релігія; його від

чуває навіть простак, нічого в ньому не ро

зуміючи. 

РІзвици між мистцем і монахом полягає в 

тому, що перший проживає самотньо серед 

людей, а друrий - без людей. 
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Лвкаітесв уломних, бо іх Бог назначвв на. 

перестороrу людам. 

На пустІІВІ, де карловатіє будвччя і навіть. 

скелі тріскають, крІпве І достигає герой. Це 

розуміли всі основвики великих релігІй: Хри

стос, Будда, Конфуцій, Магомет. 

Щойно з уст папи дістав нарешті світ вскраве· 

гасло в боротьбі з большевизмом: змова проти 

Боrа, - додалв б - І людства, бо :ж чим є 
большевики ик не недолюдками?! Істинно,. 

спасении землі мІститьсв в небі Риму. 

Співчуваємо з грішвиками І розуміємо їх жаль 

і покуту, але обурюємосв кавттам дІвчІв перед 

большеницьким судом, бо ж сумління вже з 

своєї природи є обмежене моральними зако

нами, вк категоричними Імперативами, а дух 

є безконечний І вічний. 
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Джерело иamoro пізнання випливає з подіб- -
ностей І противенств: добро пізнаємо серед .. 
ліпшоrо або rlpmoro, праведність серед rрІхов
постеІ. 

Основою контрастів життя є однІсть буття. 

Розум є Ірраціональний. 

Досковалість - це Ідеальна пересІчність, по

~vмана в формальвому символІ. 

Життя є закоротке, щоб не бути Ілюзією: ве

селою або смУтною - все одно. 

Життя є подібне до бурІ: як довrо роздирають 

нас пристрасті, так довrо •ивемо. 

ПродовJКити JКИТТЯ - це в першу черrу ста

ратися не скорочувати йоrо. 

Найлеrшим засобом на продов•ення життя 

було б ввповвеивя сну вибраввмн првмар&І\ІИ. 

Але • бо чи це ве є иайтЯJКче? 

Переконання про власну непотрібність ста

сить під сумнів доцільвість людськоrо бутти. 
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Шукасш у світі лю,'J,ИШІ n добі бестіпльства? 
Наперед знайди іі в собі самім. 

Трагедів сучасної людини, пк rатуНІ,у, лежить 

у завиканні І вимиранІІІ лшдей міри, nк1:1х за

ступають мІрвоти. 

Знавці людей є звичайно ЗІІавцими пІдлюдипи, 

навіть коли дивлвтьсв в власне дзеркало. 

Людей цІнити мо:жуть тільки дурнІ, л~дським 

родом погорджувати 1\Іусить знавці людеької 

вдачІ. 

Вважаючи своіх ближнІх за батирів, рІ;щ:о 

зробимо кривду шляхетним, а ще рІдше собі 
шкоду і, перековавшиси про протилежність, 

дістанемо ще й нагороду - приємне роз••а~у

вавви. 

Знавці людського роду втІкають nід нього на 

П)'стині, або пристають тІ."Іьки з тваринами, 

або живуть серед юрби :жІнок. 

Щоб пізиати нІкчемнІсть людини, як rатунку, 

треба вродитиси володарем або з багатів стати 

ву:ждарем. 

Вигляд зводить, - говоримо і відвертаємоси 

вІд людиви, що вам зовнІшньо не подобається, 

доки вона ве перемоае вас, неначе свойого 

ворога. 
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н~ треба бути гордим, погорджуючп лю~ь~ш. 

щоб МЇЖ ГОЛОТОЮ не вра:JИТИ Ш.:ІЯХСТНИХ. 

Що більше пізнаю людей, то більше стзю 

антидарвіністом. Людство не походить від од

ної мавпи, але від цілого зоологічного городу. 

Через товариство з шляхетними ca!\ti уш:хяхст
нюємося й одночасно затрачусмо напруженІІR, 

отой міст між добром і злом, а ТИ!\ІТО добре 

с доконувати крім добрих діл, як цілі життя, 

ще й злі, неначе б засіб до псї. Для гіrіспи 

д~·ха є АОцільно стати хоч би раз на 9ік ... 
хаr.10м. 

Щойно надзвичайний чин викликував у ста

рJнІі подив і похвалу, а тямто блювати :хочеть

ся вихованиr.І на клпсиці, пк нині навіть при

стойне захованни зараховують у зас.,угу, а 

звичайну працю дли оточення, ц. з. у дальшо

му ДJІЯ себе, своєї родини і роду, назиnають 

іоротьбою за правду і волю, бо ж це юшалії 

хот.ять так виправдувати ганебне життп своею 

пересічкістю і звичайністю, впроnаджу:очи 

оr.'Іушуючим криком фальшиві міри. 

Людина 11е є з природи ані тільки зла, щоб її 

пізніше життя направлило, ані тільки 110бра, 

щоб її воно псуваJІо; оточення актуалізує в ній 

добрі і злі склонності, а тимто моральний по

ступ є щонайменше проблематичний. 
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ПІзваІ себе - 3&ІІД&ІІІUІ понад СІІЛУ ДЛJІ МІІС

лителJІ, .цла бу.цЬІІкоrо дівча - ко•ночасвкй 

досвІд. 

Нема ва свІ'І'і mодеІ, є тІлькк чоловік• І •Ін

кк. 

Хто не 3ІІ&Є, скІл•к• ще :J&JІнmклоси в людинІ 

:а твар- І JІК .цuеко підлила вона виродаен

ню, цей ве мо•е rоворкти про П вІдро.ц•енив;. 

З усіх Істот вайбІльш лвкливою є людина; 

вона лJІКаетьсв навІть себе самоі, ще бІльше

власвоrо стра:хооуда. 

В ро:ава•вкх людей переважає радше труслн

вІсть, ве ро:~ум. 

Не маємо досить сильноі волІ, щоб пІти за 

ро:аумом, І маємо заслабий ро:аум, щоб прояс

НВТІІ rоІІІІ. 

Маємо досить ро:~уму, щоб вивснити собІ, чо:ІtУ 

ми чоrось ве зробІІJІR, але маємо :аамало волі., 

щоб таки доковати те. 

Поправити людину - зайивттв, гідне здурі.11ого 

ветеривара, вк вІв смарує баранам роrи, щоб 

воНІІ повІдпадаJІJІ. 

Не:аабутнв обра:аа длв маленької людини. як-· 

що бІльша не твмить іі прІ:авнща. 
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Найбільша o6pau длн зв•чайної людини, що 
вона вадзвкчаіва, длн вадзвкчайвоі, що вова 

·звв..аиа. 

Якщо •ІІТІІМеm заблизько з людьми, вови 

втратвть тебе, •кщо задалеко - ти втратиш 

іх. 

Людвна, нездатна до денких вчинків, є зовсім 

певно здатва до великих чинів. 

Найменша людина має свойоrо великоrо чор

та, JІКоrо вона може вайвище вимінити за. 

дpyroro. 

Пеклом ва :іемлІ є л10дська душа з різнород

ними пр•страст-, а тимто вона є така ці

кава і страmна. 

Осуджуючи себе, леrко стає людина своїм 

власвим наібільDІІІм вороrом, але не має в!,1-

ваrи стати власвим малим катом. 

Пристрасть є слІпа, тимто не можна їй віритІt 

навіть тодІ, коли вона нево бачить. 

Розвій тіла є узалежнений від прожиття в. 

мину лому, а духа - від майбутніх цілей. 

Скромність у відношеннІ до світа - не до се

бе! -Це передумова найвищих успіхів У иьо
І'ІУ. 

19> 



ТІл~tІUІ вва•ати себе. 3& вищу ІС'І'оту - це :ІВА• 

ЧІІ'І'Ь 8)"111 КУКЛОІО В 8ІІТІ'8ВІМ вeprenl; 88&:ЖаТ8 
себе за вкщу Істоту І ЧІІІDІТІІ в П характері -
це зваЧІІТь бути rероем траrедіі, акоІ оставвІ.й 

акт відбуваеться па вайвищих шпилях. 

Навіть вайдУ•чий чоловік серед думок ваА 

собою стане врешті ведУ:жий. 

ТовариС'І'Во, в якому найдовше моJІШа пере

бувати - це я сам. 

Розумній людині та.ко прикипуткся дурною, 

бо вона зав:жди має сумніви щодо своєї ів'І'е

лІrеицІі і через те свідомо не хоче рискувати. 

щоб ве побІльшуваТІІ Іх. 

Добрі люди є звичайно такі, що ве мають 

власвих цШей та завдань і тимто охочо сприй

мають чу:жІ; хто :ж nримує до своіх провідвих 

зір, цей є часто І свідомо без серцв. 

rоворимо: ВИПОВВИ'І'ІІ обов'ЯЗОК, але ДУМаЄМО -
виконати, щоб ве усвідомлювати собі морuь

иоі пемо:жливоСТJІ йоrо повиоі викопальвости. 

Щоб щось вповні зрозуміти, треба часто вда

вати дУРВJІ або rлyxoro. 

Якщо маєте . чортІвсьиі пристрасті, то тамте, 

що навіть хвилева поблажливість супроти вих 

зnомила б сввтоrо. 
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Наші скповвесті - це у n10Ьев•й звІр, що 

r.ве тІпьІUІ через ваше са•оrуІство. Тому 

· тре6а з - дІйти до порозумІІпuІ, дбайпиво 

DІКJІУВ&ТИСR вим І поволІ УШJІІІХЄТВІОВ&ТІІ. 

Ве вІмаваІ'І'есв ~одевво пр•страствм, бо • 
вавІть чорrІвськІ стану.ть тільки . проетацьки... 
С!'р&ПІВ8Й Є ДИRВОJІ, З RКИІІ МИ бореМОСВ а 

евІ'І'І за ваЬ•щІ вартостІ бутrв. Але вІв зо

всІм мацІцькавитьсв в поріввввві з JЮаІ чор

'1'88.8'1' нашоІ дУШІ, JIIUIX 1111 самІ ПЛОДІІМО СУМ• 

нів&ІІІІ при здіісИJОВ88ВІ своіх архвлюдськ8Х 

.... в •. 

ІЦо мевmе задоволеИІІй хто з себе, то бІ.льmе 

задоволені з ~ьоrо mоди. 

Найстрашнішим капіц'rвом людин• е оrрави

чеввв, бо вово опаршІІВJІІОе цІлий свІт. 

Хочете .. п баrату 1f.УШУ? Дозвольте всі• 

з-~аам rармо-..Аво розв-тисв. 

ЮІdст-. - незрушиме перековавнв, що цілиі 

свІт е прев:расвий І в вьова все мо:ква ocar
ll)"rrl. 

ПеР8О.РО~ 3JІОЧІІІІО8 Yc•oro •мвоrо е ioro 
-род.8ІQІ, DP• ВК8Х відразу западае ва ...... 
З&СУД - кара СІІЄJІt'ІІ. 
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Внаслідок м~хавізаціі ЖІІТТJІ треба. поручати 

молоді подоро• у самотність серед природи, 

щоб чоrонебудь навчкласи - sк колись по

доро• за rраницю. 

Природа леJКить відчинена тільки nеред та

КІІМ оком, що бачпь П таємності серед темІні. 

ВІ.цкрвтІ :аако- прJІРоди е звичайно наrлими 

rевІJІJІЬН8ІІИ DРОчУ'І'ТІІмв, ІІКІІХ потвердженви 

звахо.цвть творцІ серед довrолІтньоrо дослІ.цу 

"І'ІІС8'ІЄЙ ИВRЩ. 

Відома nроблема - що е старше: курка чи 

яйце? - :І&JІІІШІІТІоСІІ вічно нерозвизаною, бо 

ми .цумаємо викІвчеввми ивищами а не проце

сами І розкладом іх ва дальші статичні мц

меІІТІІ не схоплюєно самоІ суТІ nеремІн. 

В И(JІ'ІТІ буває так, ІІК ПРИ rpi: багато можна 
nрограти тільки з добрими картами. 

Смерть є реtулитором житти, але :ис: чому вій

ВІІ не антереблюють тоrо всього, що nартачІІТь 

І'ІИр?! 

Людина очікує доброти від світу, але СJ.ма. не 

вносить П до ньоrо. 

При всім пІєтизмі до старини за творчі nобуди 

nри nраці, ніик ве вввошу старих, що дУШать 

ціпе довкілли в иКіІсь диввій заілостІ, неначе 

по них мали б залишитиси тільки вони. 
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ТІл .... такий переІІJІад е справашій, що мо•е 
переда'І'и неперекладu .. вІст.. чу•оrо в дусІ 

власвоІ нацІовальвОСТІІ. 

ЖІrrт8 ВИПОВВІОІОТЬ ВЛ&СТІІВО ро:шуки, ЯКІ МИ 

з розмислом промовчуємо перед собою, а коли 

ж та101 повертаємо до 101](, то зtадУємо тtл .. кn 
приє-І пере••ваввв перед ВВІІІИ, хоч вови 

є зовсІм байдУ81 nри порІввиввІ з сподІва

вими, ва вкІ :~&бракло в•е часу. 

Люди краще розумІют.. тоrо, що лежить ім 

nід ноrами, нІ• тоrо, що підноситься nонад 

'іхнІ rолови. 

~дарна сила боІовоІ частива є зумовлена вн

Д('риmпІстІО П найслаthпоrо во-а. 

Добрий вовк nотребує баrато видер:вливоС'І'и 

і ~ещо дУРВО'І'ІІ. 

Звичайно зле знаємо людей, що справляють 

вам добро, але ;цу•е добре пІ:ІНаємо всІх, хто 

спричинив вам терnІ-. 

ШукаючJІ за JJJOДИBOJO з лІхтарем в руках, 

Діоrев напевно обсм&Ло вео~ бородУ, при

t•лидаючиса зблJDька до достоІввкІв. Думаю, 

ІЦо з :шобвоrо .. рту, бо • вІв звав наперед 

про свІІ: даремвd труд й іваІПDе • ве був би 

став перед тим ЦІІІd'ІІІІІМ фІлософом. 
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В сьоrодвІшвіх часах ве тІпькв ве ходвв бВ' 

ДІоrев з JІІхтарве•, ue вавІть заrасвв бк П 
друrомУ • • • ДІоrевовL 

Не МО... переІти .. ТТ8 З ЄIIOJIOCKDDOif 

сараведJІuоетв, ве DP&I'IIY.. підпапвтв світа. 

Х'І'О хоче довrо ....,., цей мусІІТЬ ••ректиса 
повво ........ 

JІJодв ад7n до QDІІЧ8ет8. о'ІІІЩУJО .. СІІ дУшев

во й 'І'ІJІесво, ue ЧОІІУ • ве nрМІ'О'rОВJІІІютьє.к 

такса•о до прІІЙІІ8'rrІІ дарунку, -•і е частв

ВОІО акоІСІt осоІІІ, щоІ б;rп дестоІнвм йоrо? 

Поет рІзввтЬСІІ тв. вІд зввчайввх людей, щсt 

loro стоrо- серЦІІ І KP8IUI дУХ& nереJІВВаІDТь

св В МУ3ВВ:F треф, DQІІІЦену ВJIIU!BOID фавта

ЗІЄІО І фавтаС"П'ІІІіе'І'ІD свІn. 

rлупо е оцІ1110ва'І'ІІ JІІDдеі ва осаовІ мІв, але

~е rJІупІше ва осиовІ подарункІв. 

СправдІ нп .... -cnцJ.&811 твором npe .'1ю
диву е ВJІасва автобІоrрафІІІ. 

Душа рас• І варо.цу qроопаєтьса в веиере

аша.цввх СJІоваж; •орвв:uд, У вас rовор~ 

прв roaaQ про .цу~, розуІd10чв пЦ -· Р7Х. 
воrвмС'J'ІС'І'., тощо. KOJIII •· до чорта, rевІй u
mor мов• заайде вІдповІдник ва ФР~ке 
esprit? 
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УкраІвс .. а мо• ве :tває відповІдІПІКа дла 

в о р і щоІво -ьовІ :шодіІ nодаРУDJІІІ ва» 

.новотвІр - крадій. 

Мо• АРІ6вкх JІІDдеі: е orau вбоrа І П ВЖІІТОК 
таквй вuorl'lllld, що во- ва всі вІ,цтІвІ вад

звв..ЬОС'І'ІІ •ІDТ• 'І'іn•ІПІ одно СУІІ&РІІWПІЄ по-· 

нwrra - свацu. 

З дв..-• Д8ВаІІіхою .цІе мово ва JІІDдеІ, але· 

8КЩО ·- ПОВ'І'ОРЮІОТЬ .oro, '1'0 В IINOI'I 3ІІУ
ЧІІ'І'Ь вово, ак 6араІав :J 8СJІ81ІОІ ..-ІРJІ, а • 
-сnфа ввкрешуе"rІоЩІ 3 вьоrо· еке-.... АnІА. 

І береn.св пОJJумвм чnта. 

Спова чаето цкр _ _... .. дУ•ІПІ, N~ ще ••стІ
ше ІЮ:JВ:РвваІО'І'Ь дУРВО'І'У. 

Сказаве слово, - це ПВJІ, :JВІ&вd 3 росл

првмхою хввл-, промовчане - 3ерво, що 

корі88'І'ьса • серцІ, щоб опІСJІа ІJ'Іве около-· 

~8'1'8еа. 



ІІІ 

Фанаткзм ідеі ІІо•на в&ктк тільки сміхо:\І. 

Людк, одержимі тІльки о,цвою і,цеею, розбудо

·вУІО'І'Ь вею таиd досковатd: І чудеСІІІІЙ свІт, 

що в &ОІІУ вавІn ІвшІ П вІдтІвк• вражаютL 

1х своао чудачвІС'І'ІО І ткмто воІІІІ е так дуже 

не'І'ерІІІDІІ І ваr&JІьво вІ,цквдаІО'І'ь Іх. 

ВинахІд - це потвердженнв внутрішньої Ідеі 

ю·ха зовнІшвІ- пкщаМ8 свІта. 

Фава'І'JІК - це JІІОдІІІІа, що не мае ідеі, бо ж 

1,цеи мае йоrо. 

НайбІльше кров• пролилосв безrлузво не че

р~з ЧІІІПІ серЦІІ І rону, але через теорІі розуму, 

що опануваJІІІ Іх. 

МІ&Jкую, пркrлв,цаючкси 6JІІІ:жче до девких 

ревоJІЮцІоверІв, що вайбІльшою засnуrою дли 

вІтчизни не е Іх JКІІТТВ. але була б Іх смерть. 

НайбІльше DOМJIJIKOBI НерІваостІ випливали 
дотепер з ІІ&маrапь ріввостк, зрІвнинь І вирІв
·вввь . 
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Кожну харту вва:каю :1а фальшиву в rpl кар
ту, икщо в вій стопь рІвворJІ,ЦІІо поруч себе 

два поВІІТТJІ - ріввість І свобода, бо • вони 

JJOriЧHO В:І&ЄМВО ВИКЛЮЧ&ІОТЬСR: :І&rальна рів

НіСТЬ доводІІТь до найстрашвІmоі одиомапіт

ности 'fиранІі, urаль11а свобода - до різно

манітвоств авар:dІ. 

ВІдомостІ не мусить провадити до мУдрости, 

подІІво 811: річна вода не повертае до дИІерел, 

·з JІКИХ BJІDJІUae. 

ПословицІ е вІчввми правдаІІи варо,цу, акІ 

ро:~умІє кожне поколінии ва свІІ власвий лад. 

До ЧІІННОСТИ потребуємо ВОЛІ, ДО доброЧИІІ

НОСТИ - OXO'I'IL 

Краще ІУ'І'И поu добром і злом нЬи серед 

прндуркуватоІ добротк. 

Пережити обнову, це значить починати все ІІа

ново. 

Правда - rармовІ.JІ мислІ ::1 світом, 'fИМТО вона 

можлива в перmу черrу в одинвчвій людині. 

Не противІІТІІсJІ :ІЛУ - дивна І чУЖ& ідея, але 

не проtивитиси :ІЛУ, ликаючися rlpшoro? 

.доходІІТІІ до добра ::1 добра - неможливо, але 

·завz,ци ::1 :~ла, а :~вІдсІль І побла•лІІвість ве

.ликих моралІстів. 
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Наіі6і.п•ше хмбІІІІЙ ШJІ8Х - картатв хиби 

евоІоrо ото••-= ТІІ затруїш йоІQ" хвв.пв~ 

вово '1011 - цЬе 811'1"1'8. 

Правда е opoeora І JІеrка до JЮ3УІІІвва, але ._ 
6о JIK 'f .. KO ВІІДІJІІІТІІ П 3 СКJІаДНОСТІІ RВВЩ! 

Правда М811'1'1. поеереДJІвІ?· В вайпІпшІм ••-· 
па.цку хІІа ваІвІдповІдвІІІІІІй поrлид на неі, 

вова • еа- - ва t~войоІІУ ldcJd. 

ВсІ ветrкІ правди моралістів І фІ..поеофІв не 

сарdмаемо тав:в-, JІІІRІІІІ во- вак подають.

але в ВJІ&евІй еrоІС'І'ІІчвІІ ІвтерпретацІі. 

Правда с подІ.п..аа, ТІІМТО ве треба мІшатиси 

.цо спорІв, не вара8УІDЧВ собІ о&ох сторІв. 

Прав.цу мо]ІJ.-а :.равІІТІІ, але ве мо:80Іа вбІІТИ. 

Правда сІвє асвІІІІе вІ• еовце, Іо • ва JdІ;, 

нема вІ.коJІв 8І•а:вх DJІ-. 

Правда :.авдае чаС!'О rJІвбокІ ранв й одиочасво 

заск:JІеПJІІDе Іх, ве :J&JІВШ&ІD.,. Ьв:.м. 

JІю.цвиа ваічастІmе rовор..,.. правду, ак мов

ЧІІТІ. ІІРО себе. 

Прав.цу rовор,...... .цурвІ, дІти І фІJІоеофк, &JJe

дYP- 11е віра.., ,Jdпi ІІИ•, фІJІософІа не. 

P8:JYIIIJOТ• І т-то в_.ва :JаJІ•ша~тьсв бе:~ у•вт
ку. 



'Тв•ко носити nравду по свІтІ, ТІІІІІТО так мало 

людей П має, а в•е вай•евmе сильні мІра 

цьоrо, що є завиrІдвІ. 

·хочеш доказап правД8ВІсть своІоrо стано

аІІЩа? Роби 111овчки свое дІло. 

Простота правдомоваости ве є однозначна з 

простацrвом, чи опроста-.е-вм правд•· 

Не треба вчити друrІІХ nравди, бо зробJІJІТь 

-з тебе дурив. 

Носі~м правд• е завJКДJІ од~ :~&бобовУ -
юрба, яка є безсмертна, а твмто правда пере

магає часто аж по смертІ, так св:а:Jа'І'ІІ б nІд 

аспектом вІчности. 

Hara правда. дІе деколи на .цурвІ rолови, вк 

удар rрому, тимто во1111 повиивІ вветерІrатисв 

алькоІ'ОJІJО, вкщо сnравдІ прав.цква відома 

макс-а старивних - in vino veritas. 

ПІдчас полемІки відквдаєтьсв з однаковою си

лою правдУ І брехвІо npOТJiвJIIII(a, бо ж ідетьса 

про перемоrу. 

Обман ходить у тихих виступцих і шепоче 
по кутках, правда - в вовцьких чоботах, :1 
д:1енькотом острог, з брактом шаблюки 

rовооить rолосно, зухвало й ви:Jнвальво. 
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Щоб розкрити брехню. в•стачае дрібка роз

судку. що6 спрІІЙІІа'І'ІІ правду. тре6а змІнит•. 

ціле .цухове наставJІе-. 

НивІmвІ правДІІ є тав:І зама3&111. невиразні І 

половІІІІ'І&СТІ. що Іх труЮІо вІдрІзнит• вi.Jt 

брехнІ. 

Девв:І вивви иашоі духовост• є ТОмУ так ие

виноснІ. бо в вих приймаетьс• правдУ І зараз 

'Іак• про неІ ,,,цІІІаектично.. брешетьси. 

НайбІльше І найдовше rоворитьсв тодІ про 

бpexJUO, вкщо в вІй е зерно правди. 

ПравдоподІбвІсть є більше зближена до брех

ні ніж до правди. 

Наrальний спІр в оборовІ правди найчастіше 

губиться в нетрях брехнІ. 

Правдомовність є часто впплнвом браку іи

телІrевцІі, щоб серед брехні не попасти в 

протвворІччв з самим собою. 

Правду можна знайти і на бездоріJКжих брех

нІ. 

Правда є тверда, але вона .ТJегко микне від 

кожноІ приємноі побрехеньки і разом з нею 

JІerme сприймається - неначе рецинова ОJІЇІІ 

з цукром. 
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Хто постІаво послуrоауетьсв брехнею, цей

переетае аірІІ'І'ІІ в правдо•оавІсть дРУІ'ІІХ. 

ЄдкІІІІЙ вкпадок, колк ве захоПJІюе ВJІада, це 

6уТІІ ваТІUКком у rуртІ любовників евоєІ ко-

хавик. 

Пр•І-етьсв елово любкк за прав.цу, щоб за

ккд Іре:хвІ ве став дли веІ докором І приви

жевв-. 

Правда рІзІІ.КТьсJІ безпосередньо від брехні 

невісnо 1 простотою. 

ЖІІТІІ з коЖІІJІм у дружвІй зrодІ, це значить. 

постійно перебуваТІІ в кепськім товариствІ. 

МоJКІІа прожити ввесь вІк без друзІв, але без. 

вороrів? Якщо не маеm іх, то поmукай і зро

би, що& зІІ&ЙТJІ себе. 

МоВUІ& письмевинкові вибачитк, JІКЩо не має 

приателІв, але нІколи, икщо ве мае вороrІв. 

Не зважаючи ва Інстинкт стадности в людей~ 

взаемивu серед вих е .цуже слабкі, бо шукання 

дружба е страшевво рідке, а знахідка - ще 

рідша. 

Баrато друзів приедваеm собі, пкщо вважа

ТИ!'&еw, що едивим чоловіком, який має удос

r.;:онаЛІооатися - є ти сам. 
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Трудвіше 08epenJІ себе перед дУР-11 ПРІІВ

'ТеЛВМ8 вІ8 пере~ 1»03УІІІІІІІІИ вороrа••· 

РаВ8 в дУпd з РУК вороrІв roan.cв безсJdдво, 

ue з РУЕ привтелІв атрnьси до кІвцв ИІІ'М'И. 

ШукаJОЧІІ ееред людей за друrом, шукаємо за 

своІм дв~м. 

Не шукай мІ8 достойввками друзІв, бо станеш 

Jx рабом. 

З сердешвкм болем тратиn.еи друrа за дР У

rом, щоб врештІ навчитиси з радІстю вітати 

вовоrо вороrа. 

З радІстю зустрічаємо друrа з-перед кілька

вадцатьох рокІв, але себе саиоrо (дУмки)? 

ТІльки з вороиІстю! 

ЗавидІІ вибІІР&емо друзІв, але добираємо дУ

•е рІдко. 

Вибачати байдужим людим - вадзвичайно 

JІеrко, неначе б роздавалоси ІІИJІОС'І'JОПО, але 

дороrвм І бтnьІDІМ? Rадзвкчайво TJI8KO, 6о 
одночасно зрІкаемосв частвин себе . 

.акщо хочеш пІзиати прІІВТеJІІв, не запрошуй 

іх до себе ва забаву, ue пІди до вих спІвпра
цювати. 



Треба бути самому чуйНИІ\І супроти власних 

слів і чинів, бо друзі мовчатимуть, щоб ти не 

почув від них прІІкрощів, а вороги - щоб не 

перестали вони почувати радощів. 

Навіть з привтелями найкраще говорити от

верто . . . при зачинених дверях. 

Я тратив друзів, тимлиЧи іх слова, і позиску
вав вороrІв, приrлидаючиси до іх діл. 

Щоб поширити икусь скандальну вістку, ви

стачить розказати іі трьом приятелам І за

певнити собІ іх мовчазнІсть. 

Найгірший вкЛад rpomeй в nрнвтелІв - тра
·титься одно й дРУrе. 

Найвище цІвимо дружбу, бо вона бе:ікорнсна, 
а.ле розчаровуемосв в вій, якщо не приносить 

зиску. 

Найбільшою зневаrо10 дли иdвва е давати ій 

дружбу, не зrадУJОЧІІ про кохІіІІІUІ. 

Шукаючи за щастям у виrодах, знайдеш тіль-

и• Dte+kt П~ресВ+t. 
Шукаеш щаств? ДареІІRо, воно приходить не 

до JiiYкi~tчtj, &ле д~ в~cji.te~мd i()ro з~аЧеиіtа 
і ІQоІаО dci ймо Іt~j~w й~Ші дІзна.ОтьсИ 
вови, якоrо rоств в себе мали. 



Дружні взаємІІНИ між любкою і ."Іюбком не 

J\Іожва вдержати без таємности, стидливости 

і . . . дрібки брехні. 

Даремний труд шукати за щастим, бо ж воно 

невловиме. Треба вопросту жити і, як прийде 

вoJro, розпізнати. 

Щастя - безпосереднє сприймання змислами 

або чуттям по суті безсенсоввоrо ивища життв 

при поввім виключеІІВі розсудку і волі, а. тим

то таке відокремлеввs є моЖJІИВе тільки ва 

J\Іить: вово приходить з скорістю блискавки й 

осліплює, щоб опіслs )КJІТИ, sк чудесний спо

мин, без повноти усвідомлення. 

Щастя зідає себе саме, як rелленський Хровос· 

власні діти. 

Архилюдськоrо щастя заживають roJІOBHO' 

простаки і розпуснин:и. 

Найбільше нещастя виступає тоді, якщо хто

своє щастя замівив власпими руками в не

щасти. 

Не той нещасливець, чиї мрн про щастя не 

здіІісвюютьси, але той, хто іх взаrалі не має. 

Щастя є завжди більше від нещастя, бо ж. 

перше виповнює вас, а друrе тільки собі пред

ставляємо. 
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Хто є заблизько в тпоім щасті, той буде за

далеко в нещасті. 

· Треба більшої сили, щоб не погіршитися в 

щасті ніж у нещасті, бо ж в щасті ми є оточені 

.JІюдьми, в нещасті - самотні. 

Щасливим кохавним можна назвати навіть 

таІtе, коли зриваємо з л10бкою скорше ніж ми 

ще встигли П розірват11. 

Щаств є праrнінним нещасливих, бо щасливі 

нічого ве прагнуть І про нього вічого не зна

ють. 

Ніколи не пережити в свойомУ ЖИ'М'і щастя, 

це значить бути в вічній погоні за ним ... по
при нього. 

Хто 11е може бути в коханні щасливІ:ІМ мист

цем, той мусить стати нещасливим партачем. 

Щастя - це лише інша назва на той самІІЙ 

став опииіивя повнотою. 

Нема. вівкої заслуг11 в здобу'М'і щастя, бо воно 

приходить, ак дарунок. 
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lV 

Навіть з малих людей робить воли великих. 

Серед боротьби в важкому положеннІ дістає 

людина про себе саму уивлення величІ й оса

мотвеввя. 

Насилля є вира3Внком безсилля. 

Країна, здобута насиллям, стає країною сва

вілля. 

Хто не праrве вмертк з своїм ІІародом, той не 

має права з RІDІ ЖІІТІІ. 

НайІJJІЬQІ веuраамцщdІві -l.пnd з.цочини не 

моrJПІ б бУТІІ правдкв-•, вкщо не nриняти, 

що іх докоІІ)'ІО'І'Ь божевІльнІ або оска•еиІлі 

потворв. 

Революційна rpyaa е томУ так небезпечна при 
будовІ дер.авв, бо вона ве 3Вае майже иІчоrо, 

а є здатва ва все. 

БорцІ за волю впровадJКУJОТЬ наnеред страmву 

твравІ10, щоб збереrrІІ П здобуту, а опІсли ще 
rІршу, щоб охороВ8'1'11 себе. 



Хто ве вмІє збудувати власної хати, напевно 

не збудує і держави. 

Зовсім чудацький наш республиканізм: всі 

найвищі становища займають досмертво ті са

мі люди, неначе б були монархам11. Чи :ж диво,. 

що ми облеrmуємо себе np11 сутику з ними вс 
ті.УІьки окликами - шлик би тебе трафив та 

аби тебе нарешті трафив - aJie й бунтуємося 
хоч би навіть проти власного колиmньоrо 

бунту, якщо через нього не задовільнил11 ми 

свойого себелюбетва І не стали нош1ми уділь

ними КНЯЗЯМИ. 

Держава вимаrає від громадян чеснот, але 

сама опирається ва насиллі. 

Суспільві Ідеі або опановують мас~· з квадрат

ною змоrутвілістю або зовсім на неі не діють. 

Кожпий народ може стати вибраний, бо ж 

остаточно вибирає вів сам. 

Свобода в руках вароду наrадує розпорошІtо

вану видиму матерію ва невидні атоми і щойно 

її поновве зосереджеввя дає наново видимий 

ефект. 

Старина висунула перед людину ідеал краси 

і добра, середньовіччя - добра, ваш час uпро

вадІІВ зовсім новий - схудобіНІІЯ. 
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Ніпкий народ не може обійтися без героіЕ, але 

пригляньтеся, ЯІ( він обходиться з НИІ\ІИ. 

Діач мусить бути без совісти, якщо хоче со

вісІrо вико1rати своє завдапва. 

Патріотизм є чеснотою, що для багатьох ви

знавців стає підставою дла злочинів. 

Високий, аж ідnлопоклонний культ особІІс

тости вашої доби є зумовлеІrиіі упа;:щ:о!\І ку ль

тури і тугою за виходом з кризи. 

Вола різнитьса ТИІ\І від сваволі, що в першu~ІУ 

ломиться перешкоди, щоб затрІюІ\tфувала 

справедливість, у другому - примха. 

Демократія і фашизм роблять двІ протиставні 

помилки, звеличуючи 1\Іасу, згл. означену оди

ницю, ак RеПОМІІЛЬВОГО божка. 

НиІІішні політичні гасла є гаслами старовин

ними, виложеними новІтніми, свІжими слова

ми. 

Ленінське гасло - що більша нужда, то пев
Іtіша революціа, затушковує демократів си

тістю. Сталін, як колишній революціонер, най

краще зрозумів, що справжнім рушієм рево

люцІй є сміливість І тимто саме її nочав ви

НJІЩУватІІ. 
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Найбільше иікчемІІОЮ притаманністю рабства 

.- ПРІІЗВRЧаЄВВJІ ДО ІІЬОrо. 

ПереІІоrи або поразки перероджУють народи, 

бо ж боротьбу ведеться в імв іх правд; ике ж 

колосальне значення серед теперішньоrо за

непаду матиме дли людства війна з больmе

визмом, коли П рушІєм стане найвищий за

кон - усунути беззаконвв! 

Большевизи поширив віру серед темних мас, 

що при реформах суспІльноrо устрою не є 

правдиві факти, але нербальний марксизм, бо 

ж він - наукова система; звідсіль був тільки 

хрок до забріхаиости цІлоrо жнтrи, вка пере

стала вражати, бо ж вирішне стало вс ввище, 

але- слово. 

Наша доба посвrиула по вайосвовніІІІ}' свобо

дУ - свободУ дУмки: большеаизм вбиває підо

"Зрілих ку лею, йоrо nротиввики душать техно

лоrІєJО праці. 

Вираджении західвих народІв поступило вже 

так далеко, ЩО ВОНИ СміІОТЬ ВИВСНЮВаТИ ІІа

ВіТЬ rостиввІсть страхом раба до завойовника, 

:а не шлвхетвіСТJО rосподарІв. 

Большевизи показує, що при чистці особливо 

леrко забрудІІТІІсв, тимто мУСІІТЬ nриходити 

-безуrавво до щораз нових чисток. 
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Перемоrи тоталітарних партій показали, що 

маси здобувається не переконуваWІВм в абсур

дальності ворожих систем, але безугавним 

повторювавним дока:Jів ва правдивість влас

ної. 

Дивно, що украінці поrорд:жують всіми сусі

дами, не віричи вже одночасІІО в свою шtбрз.

ність. 

Бажаєш визволити Украіну? Ви:Jволи для неі 

наперед себе від ... себе саиоrо. 

Наші хлопцІ, що про:Jвали себе революціоне

рами, наrадують собою каиtурів - 3овсім 

відучилиси ходити. Це добре, що вони пере

скакують дробину буднів, але ж бо ик часто 

ломлять вони собі карк, не доцінивши ширини 

перешкоди, ику ліпше бу ло б обійти. 

Висота національної культури зводиться до 

творів, написаних у рідній мові, але іі r либнну 
пі:Jнати можна тільки 3 неписаних, народн11х. 

Поро:JумІнни українців з поляІtами і москали

ми є томУ неможливе, бо нас ділять 11е так 

ро3бІжвІ Інтереси, ик передусІм в:Jаемна по

rорда. 

Серед нашої Івтеліrевціі найвиразніша щт-

3Нака - брак ІнтеліrевцU. 
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Наше ХІХ. століття визначала любов до села,. 

дотеперішнє ХХ. - ненависть до чу:жого ва

РОдУ, ваше майбутнє - любов І ненависть до 

власного? Де ще новий Донцов і ще, І ще, що 

вчив би любити до шалу І венавидІти до 

оскажевІВВJІ? 

СлабІсть ваmоі нииІшиьоі пропаганди полагає 

в томУ, що вона ставить перед народ не ви

бір у долІ, але вибІр недолІ. 

Ми є досить геройськІ, щоб умирати за бать

кІвщину~ але замало розумні, щоб вороги ги

нули за неі. 

ПолІтвковІ можна поставИТJІ вайбільший за

кид, икщо вів не має тисвчІ масок, письмен

никовІ - без власвого обличчя. 

Jl є часто здивований, ик мо:жуть розумнІ лю
ди узасадиювати своє поступуванни небелич

ними доказами. Але в цьому власне лежить їх 

розум, бо ж що вІдповІсти, дивлячися на влас
ІІІ дурницІ? ХІба злегкова:жити запити, але 

вони все:жтаки залишаться. 

Вже близько століття збирає гроші українська 

інтеліrенціи на народню просвІту і ми зали

шилиси ва старих позиціях. Де ми були б нині, 

икщо народ почав би збирати гроші на о<·nіту 

інтелІгенції! 
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В нас вбивають rолови, щоб панувало без

rолови. 

Наші rоловорізи забувають, що ІІавіть най

більший rерой ве виростІІТЬ ІІа пустелі одної 

капустивої rоловки. 

Анархізм украівськоrо вароду не випливає 

'3 Івд-ІдУалЬмУ. але з браку Історичної верст

ви, бо wtepeз те кожнвй дУРень вважає себе 

'За провідника, дУмаючи, що буцімто всі люди 

є ріввL Треба вирвати врешті ту картку з 

украІнської біблії, де пишуть такІ вІсевІтвицІ 

про рІвнІсть! Дурні ве все мусить звати, дещо 

повинно залишитиси тільки дли втаємничених. 

Бджоли за:жалюють надмір маток, щоб одна 

моrла rосподарити, в нас убивають одноrо ота

мана, щоб бешкетувало баrато ватажків. 

В нас страшенно перестерІrають, щоб не rо

воритв злоrо про друrих. Прекрасно, але перед 

тим треба вивІшати всіх лайдаків і щойно 

тоді - de mortuis nihil nisi bene. 

Єдиний зиск з баrатьох наших політичних 

провідників полиrав би в тому, икщо вдало

-св б купІІТІІ Іх за те, що вони вартІ, І зараз 

'Таки пустити Іх на пачкарськІ руки за ціну, 

яку вони самІ за себе ставлить у зарозумілій 

r.'ІупотІ. 
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Наші достойники ображаються, якщо rолосно 

· rоворити про НІІХ те, що кожний з них думає 
про всіх інших. 

Всі rріmники кінчать надзвичайно евитобливо 

на схилі житrв, бо прикрощі по оживаІІні 

перевищають баrатократно попередні розкоші. 

Всі rрішники - крім національних, бо ці ІІа

віть вже зза rробу покривають ще своім rоло

систим іменем нащадків також тихих 

злодіів. 

Навіть двІ шлвхетні жін1с:и не виносять одна 

одноі при спільнІм воrнищі; ик же ж вище 

-стовть чоловІки, коли навіть лайдаки з-поl'Ііж 

них дУЖе леrко печуть своі каштани при тorrtY 

самомУ патрІотичному воrні І взаєІ\ІНО собі ~о

помаrаЮТІо. 

Засада ваших паТJ)Оідіотів - dulce et decorum 
est pro familia mori. 

Тр-аймоеJІ разом, щоб леrше перепхатиси -
ось rасло сучасних суспільІІІІх мІриот. Через 

те стільки виправдань: про слабу rо.ІJову ка

ЖуТЬ, що має золоте серце, чорному ха.ракте

J)ОВі прип•сують всІІНА поrлвд, У злодІв до

шукуютьсв шлихетвих намірів ... ТІльки в ве
ликих вІчоrо не виправдують, бо вони сто

вть . . . осторонь. 
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Мохс:на остаточно поrодитися, що наші полі

тики вважають вас усіх за замотиличеві вівці, 

але чому вови при свойому закулІсовому 

шах - мах самі баравІють? 

Хтось чув кІвець розмови при закладапвІ пар

тІІ: а там звайдетьсн якийсь Чан-Кай-Шек, 

що нас зрозуміє І попре. Боже з високоrо не

ба, як можеш ТИ rлядІти, Що в свІтІ ковстру

ують партію, щоб відразу продаватJt вітчиз

ну . . . А може ТИ вибрав уже коrось, щоб їх 
припер до муру? 

НашІ патроІдІоти вайкраще розу~Ііються на 

добре платних rромадських безділлях, без

пла твІ дІла залишаютьсв молоді і бІдним па

тріотам. 

Величвій римський клич - dulce et decorun1 est 
pro раЬіа mori замінюється в сучасний - за 

партію здихати. 

Громадськоrо злочинця пізнати по тому, що 

він робить rолосве добро, щоб тим спокійніше 

робити тихе і скрите зло. 

Навчитисв мовчатrr, вміти слухат11, не відпові

даючи, І відповідати мовчавкою - ось засади, 

які земляки повниві собі засвоїти, щоб іх по

лІтика ве була аж так злочинна супроти влас

ноrо народу, а іх поведінка ... така варnарсьш ... 
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Зачасто в нас провадять темні тишІ наші яс

нІ справи! Не в тому ЛІІхо, що з користю ;:J;ЛЯ 

себе, але що з шкодою дли справи. 

Кожна дрІбнота з rалицькоrо ро~инвоrо кляну 

авансує через презІдії товариств на нацІональ

ну величину, з икоі сяrає, дрвжучи від старо

сти, по велич в Історіі. 

Наш воєнвий провІд з допомоrовими цІлями 

був властиво кормовим проводом з приходо

вим і відходовим каналом, а твмто не треба 

дивуватиси, що серед ньоrо бу ло стІльки ка

налій. 

Аристократ пов-ен буп дещо леrковІрНІrм 

І тактиЧВІІм дурнем, щоб мІr вІв залишитьси 

mлвхетІІІІЙ, веJІІІИо.цуІІІІІІІА І ••соко,цумвиА. 

Смішве ВІІІІОСИТІІ ва власвих спивах людІІНУ 

на володари, щоб пІзніше ВІІ&]КаТІІ за дану 

Боrом. 

ГетьвавцІ ПО'J!І)ебують панськоІ стопи на кар

ку, щоб щоІво під вею почуваТІІСJІ панами. 

Жидівське заил•каввв - щоб ТІІ так щаств 

до rавдто ІІ&в - cne еере.ц 8&С щоРз rолос
нfше. ВеодмІвва о:urІІ'Кв, ща 1111 з варо,цу во
Іо-Ів, 8R'І'цІв f XJІІtopOQir 3ІІІІІJПОа.аев 
в rанделесів. 
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Уявлвю собі, що в аристократичному товари

стві найдурніший дотеп більшого достойника 

1\ІУсить бути завжди найдотепніmІІЙ. 

Публічною о111.вією називаємо удосконалену 

через вживавви і традицію людську дурноту 

в ролі суддІ і тирана. 

Бачу, приглвдаючиси ближче до суспільних 

слоів серед пачкарів, що осібввки з науковИІ\ІИ 

Іспитами summa cum laude не видержують по
рІвиинви з життевиІІ соритом простаків, гей

бито іх інтелігенція стала одиобічною і через 

те {'аtrозапереченним. 

Наших воевних спекУливтів можна поділити 

на мовчасвих хижаків, що полюють в оди

ночку, і крикливих стадників, що йдуть ордою; 

перші скуповують відразу брилинтІJ, другі за

гарбують мовополь на патрІотиЗІ\І і щойно за 

нього - бецуnпайви. 

Якщо твоє т а к у співжитті з можними цього 

світу буде складатиси з цілого ряду псзаміт

них и і, будеш жити довго І щасливо на землі. 

Малі ЛЮДИ не бачаТЬ ВеЛИКІІХ ГОЛОВНО ТОму. 

що стопть від вих задалеко; якщо стоял• б 

близько, побачили б. • • себе в гіршому ин
данні. 
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Геній - це заперечення довrоі мину лої доби 

І мет скорочевоі проєкцП майбутньоі. 

·навіть свІтлистий дУХ кидає тінь, якщо до 

нього збли::ис:ається більший. 

Обридлива є лrодська юрба, але І серед іі нік

чемиости може собІ створити шляхетний nІУЖ 
райську пустиню. 

Міриота вІдкидає все, чого не розуміє, ТІВІТО 

вона така оrидна. 

ТраrедІs мІрвоти, що не може вона літати, але 

не хоче й хоДІІТJІ двома ногами, тимто пІ~

скакує ва одній. 

Гордість є почуттям осамітвеиия серед мірІ·ІОТ, 

зарозумілість - почуттям королІвськости се

ред юрби. 

Тільки в однім випадку не держиться дРІб

нота золото і середІІВИ - в оцінцІ великого: 

вона або ІІедоцінює а.бо перецІиює. 

Найгіршою недостачею дрІбrІомІщанства є над

мір придуркуватоі доброти. 

Правда парвеніів є часто так огидна, що ви

бирається геройську брехню. 

Парвевій може бути і шляхетний, але завжди 

з себелюбних мотивів. 
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Найбільший успіх у юрби не має той, що ма

НІІТЬ іі в вишину ІдеалІв, але той, що обманює 

і? в щоденних nотребах. 

Тільки сильвl знаходить спокій в собі самих, 

усі Інші шукаюn. засnокоєнни в юрбі. 

Оrидвість маси вІдМежовуЄ'І'ьси вІД чистоти 

rерои rоловно через брак бажань, икі заступае 

заздрість; маса ве йде за шукаввим вовоrо 

власноrо добра, але праrне оrрабити друrих. 

Одиниця моJКе бути ЧJІста або брудна, rарна 

або noraвa, маса JК завжди брудна І rидка. 

rенІй rасить усі світла, щоб заnалитИ влас

ний КОС'І'ІІр. 

lte велетн творИть маАбrrнє, але карлики, 
вк•х твrвуть у заобрІйву даль. 

ВеJUІкІсть чолоаІка проІІВJJJіЄтьси І а rовах, 

ваІірІІіиІад, у кохаіоіІ: вІВ моае кохаТІІ, ни 

СІО•евІльв.й, але віколм, кк дурак. 

Mlp8Jib8 т&ла~ І ВЬJІІІВУ Ідей - Це зАЗдРІсть 
иайбтuкчоrо кола тсtііір•Ііdв і неаіІ•С'І'ь вай
дал•ІПІІХ кІJІ rрома.ц8Вста. 

3JIOIUIТII чу•у с.Ь - ~ • ._,. ІЬ.ШоІ, 
ane '1'1881& _.ц ........ І, IQOI .. PRIOnll JIJI811Y 
cna6Jen.. 



Найбільше осамітнеІrня почуваємо в юрбі. 

Треба великої силІІ, щоб призватися до влас

.них слабощІв. 

Розумвою людивою є не та, що бачить чУЖУ 

дурвоту, але свою власну. 

Лerme вІDнасть мапа людноа велику ніж ве

лика - бІльm:у. 

Розумна людина може дозволити собі деколи 

і ва дУРВО'І'У. Вистачить іі І ва те! 

Сильві JПОДИ черпають свою силу з самотпо

сти, слабі - з юрби. 

Треба баrато розсудку, щоб вміти відрізвити 

великі дурниці розnrвих від маJІИХ .цурвиць 

rо·рвів. 

Розум є слабший ніж rови і пристрасті, тимто 

фІлософи не можуть бути вільні від свідомих 

дурниць. 

rевій: є :Ja життя rалапасом суспільства, а су

спільність rа.лапасом йоrо ідей по йоrо смерти. 

Що вище пІдвосІІТЬСJІ талант, то мевmим вв

даєтьсв плебевм, rевІй взаnлі rубитьси ім 

з очей, хоч би й JІК вови задирали вrору свої 

носи. 
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Бачити великІсть у дрібничках і ~е бачкти 

дрібввчок у веп:икомУ - притаманність вели

ккх людей. 

Виrоди вироД)Кують людину, невиrод11 вбІІва

ють. ВІІХІд дШІ пересічаости - проклита. 

середина, длв вадзвичайвих - мішанка. 

Робити заrальво поширені дурниці - проклвт

тв дУрнів, робІІТІІ вІІЙВвтковІ І власнІ - прик

мета ІндивІдУальностей. 

Розумвою людивою з розсудку може бутrt: і 

пересічна, але з польоту тільки надзвичайна. 

Якщо мудрець не мав би в собі дрібки шалу~ 

не став би віколи мудрцем. 

ВеликІсть люДJІНи є основана на теперіwно

сти, не на майбутньому, тимто не чекайте ве

ликих ваrод, але використовуйте дрібні, що 

стоить перед вами. 

Розумна порада потрапляє тільки до розумної 

rолови. 

Мислителі примують до самотности, щоб 1\torтJr 

перебувати в натовnі власних дУмок. 

СправдІ веп:икою людиною є .11иwе та, що Щf= 

ростае понад своє столІтти, але коріниться без. 

решти в ньому. 
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Зробити дурницю і не пі:~ватися ва ній - це 

щойно поповнювати дУРВВці. 

Часто дурень є відва:жвІшвй навіть від очай

духа, бо не бачить • . . иебе:~пек. 

ПІд впливом пристрасти робимо баrато дУР

ниць, під впливом кохаввв - найбільші. 

Нецікавий дурень є цікавіший нІж дотешІий 

дурень. 

Хто хотів би обійтися без дурнів, цей мусів 

би поповнити самогубство або Жити на пустині. 

Дуриота є врод:вевою, не набутою прикметою 

душІ, тимто супроти неі треба бути виро:~умІ

лим і милосердввм - ик до каліцтва тіла. 

Дурень вва:жає :~а ро:Jумноrо тоrо, хто дозволяє 

ЙОІ\ІУ виrоворитисв. 

Гарною прикметою дУРНів є часом іх зухва

лість. 

Як дурень потакує, леrко збуджує переконан

ня, неначе б мав розум. 

ПодивлJІЮ сирайву зав:~ятість деяких людей: 

вони вважають усІх :~а дурнів, не виключаючи 

себе саМІІХ. 

Найскорше заприязнюються дурнІ. 
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.Якась досковалІсть евІтооого у ладу лежить 

В тому, ЩО мудрІ ВИМІшані 3 дУРПЯІ\ІИ, бо Ж ИК 

Іна.кше знайшлоси б мірило для івтелІгевціі?! 

Найбільша безпораднІсть огортає при люд

ській ,цуриотІ, що є достатньо велика, щоб ві

чого ве розумІти, але замала, щоб ПРJІна.ймен

ше ПОС1'УПИТІІСR. 

Не вамаrайс.и ,цурвим подобатися, бо сам зрів

няєшси з ввмв. 

Кепська бесІда дурив є дуже добрим насовІІИМ 

ПОРОШКОІ\1 ДЛJІ РОЗуМНОГО. 

ЗамІсть говорити .цурниці - ліпше ~Іовчати 

І прислухатисв, вк дРУГі пописують~.и своехо 

дури отою. 

У кожвій голові родятьси дурниці, але тільки 

дурень плете пебелиці і перемІпює іх негайно 

вчив. 

Розмова простака й освічеІІого тим різниться 

одна від одпоі, що перший переповідає своє 

житrя, другий - Історію людства. 

Розумний робить .цурвиці свідомо, дУрень -
несвІдомо. 

Слово вІдчивие в дурив серце, натомість у му

дрого закриває навІть його намір. 
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В узаrа.львJОвавні дрібниць проввлвєтьсв ро

зум дурвІа. 

М:J•дрвй дуриевІ уступає, - сказав філософ, 

ликаюЧІІсв A:oro пистука. ЦІле щасти, що світ 
не складаєтьса тІльки з ,цурнІв і ... філософів. 

Роздаровувати себе може тільки велике серце~ 

марнотратвтв - тІльки дУрень. 

ПоІІІІJІки! Або вови самі nrtправляють людину 

або іх можна виправІІТІІ. В цьому іх корис

ність, бо з дУрноти - нІвка. 

Мудрий дурвам уступає, а через те облеrшене 

в свІтІ павувавнв темнократІі. 

ДурвІ називають безrлуздвм те, чоrо вівк не 

можуть зрозумІти. 

Дурвим треба баrато виховивкІв і всежтаки 

вони дурнвми залишаться, розумвий редукує 

їх до одвоrо - себе самоrо. 

Мовчазна ,цурвота є розумнІша ніж найрозум

rІіша балакуІ.JІсть. 

Часто можна повчити розумноrо, щоб став 

розумвІmвй, але ,цуриоrо? Безвадійво, бо ж вів 

мусІв би вискоЧІІТИ з власвоІ шкіри. 

Розумиоrо навчає слово, дуриоrо деколи 

тільки біль. 
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Юрба - вк зрештою всвка збtрнота - є рв
дом нуль, з якоrо число робить щойно пере

дова одиницв - індивідУальність. 

Славу можна здобуТИ тільки завдики таланові, 

ославленвв - вадзвичайнІй дурноті. 

Єдиний розrолос житти девких людей - це 

посмертвий дзвін, вкий rолосить, що вови вза

rалі •или. 
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VI 

Добре висловлюємося про других з еrоізму, 

щоб і вони віддячувалися вам тим самим. 

Найменш еrоістична і найбільш альтруїстична 

е заздрІсть: вирІкаємося ВJІасноі користи, щоб 

інші мали шкоду. 

Все робиться з еrоїзму, навіть добро, нехай 

іцо пІдложжя вчинку може бути деколи й 
ідеалістичне: наприклад, згода з самИм собо10. 

ОптимІзм є божевІльним незрозуміпням ЖІІт

тєвих явищ, але тІльки божевІльний витягне 

останні послІдовності з песимІзмУ. 

Навіть у альтруїзмі можна знайти хоч би 

формальвий еrоїзм - альтруіст не може по

ступати Інакше і добре почуваТІІсJІ. 

ДосвІд є болючою мУдРІстю песиміста, з якої 

він користає настільки, що взаrалі нічого не 

робить, щоб наново не попарІІТІІсJІ. 

ЕнтузІасти - це скаменілостІ бІля одної радіс

ної чудесвости, що не моЖуть зробити далІ ні 
кроку, щоб побачити imid - ще більші. 
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Слабість песимізму, ик філософічної системи" 

лежить у йоrо перевазі іителіrепціі над харак

тером і в зневірі в будьику доцІльність, що 

не допускає до чину і пособлиє довrим меди

таціям, сумнівам І втомі. 

Вчинки всіх людей мають однакові цілі, але 

Іх мотввацІв є івша: еrоіСТІІ йдУТь ва матері

ильве uбезпечевви тіла, альтруісти - ва мо-· 

ральве обезпечевви сумлівви. 

JJкось то буде, - ввслів лівивоrо оптимізму r 

икомУ йде тільки про власну шкіру. 

ЄдІІВа радість песІІІdстІв - це злорадість з ІІе

вдач, що почиваЄ'І'ЬС&: а • не казав ... 

Хоч остаточна перемоrа ве є вівкою дрібни

цею, єдІПІВй шлих до неІ - .црібиі щоденні 

зусвлли. 

Кожна війна є боротьбою за воввй мир. 

Малих uоЧJІІІців віmаJОТЬ володарі за іх rо

ловв ва mвбе-цах, аеJІІІКИІІ вішають на rру

дих власві • • . золоті. 

НаймІцвіша оборова власних помилок - не

довіри до чу•их правд. 

Скільки веrероів стае rероими тільки через те_ 

що - Іх потребуемо?! 
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Педоцінювати вороrа - .цурнота, перецІню

nати - труспивість. 

Хто епічне на лаврах, цей здивовано зав

важить одиоrо дни, що сидить на ба,циппі: всі 

.-:истки розвіяв з них вітер. 

Починати з сміхом потрапить навіть жінка, 

кіпчати з усмІхом- тіпькв чоловік. 

Безстрашним може бути тільки тупе бервено. 

ane пикатиси і волею перемоrти страх, щоб 

OCRI'IIY'l'll щmrхетвІ ціпІ - ось притаманність 

правдивоrо мужа. 

Баrатьом відважним пюдим треба приписати 

ве тільки шпихетвІсть, ane і трохи дурноти, 

бо вони кидають з пеrко.цушвости або віри 

в щасти деколи дпи зовсім маповаЖВІІх справ 

найвищий скарб, иким особисто розпоряджа-

ють - власне житти. 

Відваrа - ~е повнота перемоrи впасвоrо стра

ху і хоч би чаСТІІІІІІа віра в зломанни чужоr 

сипи. 

Початок мУдрости - страх Божий І страх пе

ред впаснии сrрахои. 

Бути чимсь - првемно, стати - ще приєм

нІше, ane найвища розкіш - ставати. 
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"'І'рсба мати багато разуму й у.явІІ, щоб своїй 

шаленості надати всі прикмети оригіІІальностІІ. 

lіевдичвІсть є слабістю, тимто справді міцні 

.люд11 не дозволJІЮть собі нічого благодіяти, 

щоб не дати нагоди пізнати ще й другі іх сла

бощі; воліють радше самі 1\Іарнотратитися. 

Зимвий жар веаависти є більший від жа!)у 

кохавви І шалу любови, тимто більше можна 

·заподtвти лиха ворогам ніж добра. приителим. 

Осигневвв цілей ве є так узалежвене вІд про

віркк власних сил, ик радше від у~вІдомленни 

своіх слабощІв. 

Хто думає про забезпечсини особистої май

бутности, віколи 11е буде мати великої май

бутности. 

Люди сильного чину почувають найбільше без

-силли в суТИКУ з бюрократами. 

ВласІІІІЙ страх покликує часто відвагу, щоб 

нею переликати противника. 

Змагатися з собою є однозначне з змаганням 

з своїм найбільшим ворогом. 

Нерозумво ликатиси небезпек, коли вони да

.легко або коли вови близько: якщо далеко -
не є небезпечні, якщо близько - лик не звіль
няє від вих, але побільшує іх. 
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Щоб з успіхом грати ролю героя, актор по

требує талану, дрІбноті вистачає страх перед 

більшим страхом. 

Страх лякаєтьсв найбільше перестраmень. 

ГероЇ МУСІІТЬ ТІІМИТИ, ЩО за ЗУСИЛJІІІ ПОВИЩИТИ 

іі духа платить маса єдиною дикою: вона 

готова кожночасно повісити іх навіть головою 

вниз. 

Сю1ьна воля виступає частіше серед приміти:. 

вів ніж інтелігентІв, бо івтелІrенти опанову

ють думки, а примітивІt - почуття, ЯІі:і є рівно

родним противником волі. 

С1rла мужа не залежить від відваги в чиІІІ, 

але від негайного зусилля рішеввв. 

З єдиІrоі страти ра,цІємо в нещасті - страти 

с1·раху перед вещастпІ. 

Сильні знаходить свою сла.бІсть у собі, слабі -
в других. 

Відвага є часто маскою, щоб закрити страх. 

1\ІJІ є досІІть відважні, щоб обіцяти все, але 

додержуємо тільки те, що дозволяє острах. 

Хто не вміє кинути життя на одну карту, цей 

віколи не буде грачем долі, тІ.льки орач:ем 

недолі. 



Відважні чини частіше родиться з переляку 

або сорому, змІшаиоrо з себелюбством, ніж з 

самоі відваrи. 

Хто хоче баЧІІти надзвичайне, ~tІУсить слІпнути 

при томУ, що видять звичайні очі. 

Хто є здатний на все, часто не с здатний ІІа 

о дво. 

Кписичвим твором с такий, що доскоІІа.лою 

вІІІdвчевІстю фор- дає 'ІІІТачевІ прочуття не

сківчевОС'І'ІІ. 

НавІть великі критики не можуть сnравед

л-о оцівити твору, бо • мусять бути самі 

творцв-. Що ж rоворнти про заздріснІІх 

банкротІв, ви- вови є маЬе поrоловво?! 

СкІпьк• разів визнають нарешті критики 

твори, щоб ви ми ІПІЩІІТІІ сучасні?! 

IJJdдиe новаторство в мистецтві - це ВІІчутrа 

rраниць, яких не вІпьво переступити. 

Злим людвм в•бачаємо Іх хиби, а.11е кепсьКJІМ 

творам вІв:олв, бо в л10дих бачимо себе саІ\РІХ,. 

у творах - вашІ Ідеал•. 

JІк oepeмorn~ ве&езпев:у в творчості, ко.'Іи о&

меJКуааввв П DOJI8 веде до тупос'І'и, а поши

рюванни-до партацтва? 
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Літературні спори вдавалося б докінчн1·и з 

успіхом через свідоме обмежувания вживапІrх 

понять, бо ж саме вовв впроваджу10ть щораз 

ІІові заплутані загадковості - не поставлеІІа 

проблема. 

Цілл1о мнстецтва представляти зшІчайні речі 

надзвичайно, а науки - спровадити надзви

чайні до звнчайвкх. 

Деякі твори захоплюють більше своїми по

МІL'ІJками ніж оригінальною вірністю, а це 

знають вайкраще малярі, що впровадили до 

мнстецтва поняnя деформації. 

ОсІІоввим завданням критики е пізнати, чи 

поет їздить ва пеrаеі, чи на ослі. 

Конечно е великому шtсьменинкові звільни

тися вІд дрІбних конечностей. 

Найкращим критиком е час І через те добрий 

твір тнм різниться від злоrо, що про нього 

гомонять століnя, а про злий кричить день. 

Присвоіти мистецькі закони, щоб ними дохо

дити свобідно до повного вислову - оце за

вдання майстра. 

Суть поезії поляrа.є в викликанні простИ!\ІН 

словами надзвичайвих образІв І скпаднrrх зво

руmень. 
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Чар стилю леж:ить ув адекватній передачі чІt

тачеві авторських дУмок і зворуmевь. 

Поети вічоrо так ве tвалтують, ик порівІІяннл, 

щоб внтисІІУТІІ з них краплю власвоі крови. 

ТаєlІrІВИЦJІ стилю лежить у виявленні одним 

понвттвм тоrо, ва що словоблуди вживають 

кілька. 

Схоплевии істотвости серед хаосу припадко

ности - завдавня кожноrо творци й мірка 

йоrо талану. 

Мистецтво є штучним твором, але без щи

рости, безпосередности І природности творцв 

бу ло б воно вемож:ливе. 

Мистець тіпоІтЬся rоловно майбутніми тво

рами, створені видаються йому покалічеюtми 

дороrими трупами. 

Суть виявляється через форму, але вона І(іст

ніє в формулі. 

Знайти в зовнішньому світі свій ВJІасний ('Віт 

і передати йоrо в досконалій формі - прп
таманвість творчоі ІвдивІдуальности. 

Афекти rлидача, викликаві відтворенням д•и

сноети в мистецтві, більшають від зменшення 

технічних ефектів, що оrраничують rp~· уяви. 
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Добрий стрілець мусить вміти влучати до цілі,. 

мистець може стрілвти І понад веі, якщо 

йоrо не осліплює камбрумІвське маячеІПІя. 

Найбільше досконалий штамп є нічим у по

рівнянні з ориtІвалом, нехай що вів носить 

усі ХИбИ іНДІІВідУ&JІЬНОСТИ. 

Ніколи не читати книжки, якої ІІе можна чи

та.ти принайменше ще раз. 

Найкращим приготУванням до великого твору 

с не вступні досліди, але дозвілля. 

Серед сучасвого нехлюйства мислі і стилю 

афоризми ивляютьси чи не найближчими д& 

клисичвоі досконалости навіть у зовнішньому 

- при писаннІ: іх треба шліфувати різцем на 

табличці. 

Дивна методологічна неподібність мІж пись-

1\Іепииками І науковцями та подібність між 

письменииками І копачами золота, що пока

зують нам руно своїх думок і закривають 

шляхи до казкових країн. 

Порівняйте образи старих малирів з модер

ніетичними! В одних навіть корови маютЬ> 

"вираз лиця", в друrих заступає йоrо б рон

зова пляма, бо так ба~Іить себе в дзеркалі лю

дина маси. 
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Ніхто не може бути справді плодовІпим на 

одній діливцІ звапни, доки, допомаrаючи собі 

поріввинвими і подібностими, не сиrІІе творчо 

на кілька інших, ве завжди сусідніх. 

І{у льтУра особо в ости це знании, оформлене 

в її впутріmві вартості. 

Найвищий оеиr письменника - предетавити 

порівпипннми суть неосигальноrо, лише про

чувавоrо. 

Свіжість поетичноrо образу в слові лежить у 

розкрИ'М'і невнсловленоrо. 

Творче жнтти мнетци мусить бути самотнє, 

наче в хижака, щоб йоrо rолое ваповІІив дов

кілля тривоrою і надією, ик він виходить з 

своє і печери по перемоrу. 

Великий твІр родитьси з самотности, лівив

ства і творчости, икщо вона не виродитьс.п 

в працю. 

Якщо письменник не знаходить світа в собі, 

-то не знайде йоrо І в свІтІ. 

Все велике :J&ВдJІЧУе людетво творчій мовча

звостІ і позІрвомУ бездlллІ. 

,ДеикІ автори, ве маючи власноrо стилю для 

твору, заступають йоrо етилІзацією слова. 
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Кожне клвсичве М8стецтво г чисте і вевввпе, 

лише око І вухо rлвдача г неморальне І 

:брудне. 

Мистець е •ерцем, що доходпь до свойоrо 

удосковалеввв ве через безпосереднє єднав

ІUІ з Боrом, ane через безуrавву боротьбу з 
отавою, а 'І'ІІМТО в ньому така д1111ва сполу

ка добрІІХ І ЗJІІІХ перввІв. 

Мистецтво, ак звавви, є ввві пІдозріле, бо су

епІльвкй улад зввщив самостІйвих реміевикІв 

І замІвив іх у бездушні роботи або мавпи, а 

твмто кожвий творець, іх цеховий брат, мУ

сить стати хоч би сторожем вуrІлли, щоб 11е 

вважали йоrо за вередлввоrо ледарв. 

Є творці, що перелвкУІDтьси власвих вІдкрвть 

і закривають іх ве тільки перед посторовві

ІІВ, але навіть перед собою. 

Сучасвики відкидають иаймодервішІІХ твор

ців, бо Іх пізиавви вимаrае від ВІІХ щораз во

вих зусиль, md ж є василлJІІІ вад іх лівив
~твом. 

Дсикі письмеІІІПІки - це автори оставвьо пе

речитаввх книжок ув ов:осичевомУ виданнІ. 

Мистець опановує чужІ серцв лише тоді, в:оJІІІ 

е в неволІ свойоrо власвоrо. 
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Мистець випереджує своіх сучасвІІКІв тому,. 

що ходить одинцем, а вони юрбою, в икІй серед 

rлоти заваджають вови одні одним. 

Деикі наші автори не відрізниють великоі 

літератури від rрубоі, тимто іх книжки наrа

дують товстоrо самчика, що кульrає ва обидві 

возі І постоrвує від серцевоrо JІDІРУ. 

Писати дли мудрих - непотрібно, для дурвів 

- нерозумно, отже для коrо врешті? Дли себе 

самоrо, щоб мати творчу розкіш, ика містить. 

3• собі щось з дурив й мудроrо- подив до себе 

самоrо • 

.Якщо ваша літератУра стане будити тільки 

викиди сумлівви, письмеввики стануть викид

ками літератури. 

Прямо реліrійвий и:ульт Шевченка вимаrає від 

нас якоїсь протеставтськоі єресі - обнови -
повороту до Письма, до Кобзаря, якщо не має 

перемінитиси в порожве ідолопоклонство. 

Читаючи критики ваших критиків, мається 

вражевви, неначе б вони перечитали в житті 

одну книжку, а друrу бачили в подібній кам

патурці. 

ПисьмеІІник мусить мати велетенську уяву, 

щоб моrти представити дрібноту. 
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Наші критикв-низькодухи думають, що від

ростають, оІдвосичи вrору по дРабинІ дурво
ти читачів • . • І редакторів. 

Звавви ве є засвоєною сумою оІзвавих ввищ, 

але розуміввим одииИЧІІІІХ, орrавІчво пІд

поридковуючи Іх під вивчені закови. 

Намаrавв.в перебудувати автрооолоrІю в стис

лу науку єдино при помочі математичних 

метод замІвює П в оусту rpy цифр, де форма
лізм вбиває всикоrо духа і замінює цю царину 

знании в пустелю, з икоі випровадивеа б Боr. 

Єдина наука, икІй з іі орироди дозволена віра 

в чуда - це автрополоrІи: перемівити юрбу 

двокожвих тварив у людей. 

Чиста раса є фікцією, ика діє з тим більшою 

силою, що далі стоить одні вІд одних скла

дові частивв расової мІшавиви .. 

ІІайлеrше представлають собі походжевви 

людивв від мавпи обrолевІ мавпи вовІтвІх 

метрополій. 

Я розумЦо протести ІІовітвІх добро-діїв проти 

расових забобонів, але чомУ вови стають зло

діями при ще страшвіших - класових? 

Якщо культура є твором довкілля, чому ж 

вона rиве разом з творчою расою? 
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Добрий автрополоr з леrкістю переведе ка•

сифікацію людських рас, але помвлпьса час

'1'0 в діаrвозі одІІВJІЧІІоі люДІDІІІ. 

~во rумавізуютьси тварввв через СУ'ТJІК 

~ людьми: драпіжний лев стає жебраком, 

швидкий дик стає оброслою салом свивеrо, 

навіть осел замі.вюетьси в ома. 

ВиріввІІВВи противеаств ве є rармовІєю, але 

вбивством двох сутеІ. 

Доли робить часто мавпичі rримасв, наслідУ-

10'111 нас самих. 

Статистика - це злодій й обманець: серед 

складвости бутти краде вам затираввим ще 

навіть вевароджеІІІ думки і, висуваючи заІ,ов 

великих чисел, заставляє вірІІТи в простоту 

JІВИЩ. 

Правда, цитата потужує літ і політ думки, але 

якже часто паrаДУє вона ще й облатавоrо 

жебрака, що плентаєтьс.в попід чужі хаТІІ 

з злими собаками - отими вІдсвлачамв, вкІ 

ве наближають читача до далеких КВІІr, але 

відrавmоть йоrо уваrу вІд книrи, розпростер

тоі перед оЧJІІІа. 
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VII 
Меrалопсихів чоловіка вІддзеркалюєтьса в 

ступнІ величі йоrо кохаВІUІ. 

Що бІльше коханок, то менше коханва. 

СердеmвоІ кривди ве можна нічим вирІввати. 

Безкір кохаинв моИПІа змірати навіть малоІD 

заздРІстю. 

Кохавва е таке безмежне, що йоrо можна роз

даровувати одній жінці через цІле :жвттв, але, 

роздІливmв між двох, вие за кІлька двІв ба

читьса дво. 

Є такий бІпь у коханнІ, серед вкоrо воно так 

rасве, наче б :J вим І дУШа rасла .•. 

Кожне велике кохаввв е незаслуженим по

дарувко•, за вкий платвть щоііво пізніше 

кровю. 

Велике кохавив е так сліпе, що навіть вк від

чввІІТІІ йому очІ, то воно Іх насильно зновУ 

:JаМІІКає. 
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Кінець нашоrо коханни не є більше залежний 

від нас ніж iioro початок. 

Кохавви часто робить дУРИВ з найрозумиішоrо 

чоловіка, а з дУРИВ не рідко розумноrо. 

Велике кохавви має в собІ траrІчвий первень, 

ТІІМТО не любуєтьси в любощах. 

НайбІльше нелоrІчвІ є чоловіки в розмові про 

кохаВШІ: ввсловлюючиси зле про жінки, дУ

мають завжди про свою одву зрадливу ко

ханку. 

Ніщо так не відсичує І не вбиває коханви, ик 

розмови про любку з самим собою. 

Єдиною помстою в правдивому коханні є жаль 

зрадливої любки в хвилинах вещасти, икий 

ще більше потужує 11 недолю. 

Безмір кохавви, що перемаrає навіть заздрість, 

замІвюється відразу в милосерди. 

Хто справді кохає, може себе зовсім забути, 

·але тим більше тямитиме любку, а вайбільше 

іі брех:ві. 

Кохавви є завж:ди ілюзією, але вона стає щой
но тоді повною, икщо повертає ззовні від

rомоном і ми віримо, що вІв виходить з уст 

любки. 
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Розка:snи про любов неможливо, хіба про лю

-6ощі, але ваІі:бІльше висловлює іі безмІр мов-

-чанки. 

В поrоиІ за кохаввим можна леrко зректиси 

достойности, не надаючи Ій важвости, але 

хай нІхто П не заторкає, коли кохана зникне 

з очей. 

Причннв постІІвости кохавви є тровкІ: шал, 

нові відкриття і . . . брак дРУrоі коханки. 

Праци є варкотиком ва вещаСJІІІВе кохавни, 

щасливе - ва працю. 

Заздрість більшає часто з змеІПІІУВаввии ко

хання, неначе б себелюбетво вірило радше 

в відбудову руів - ве в знахідку вовоrо. 

Неуспіхи в кохавві є узалежвеві, ви воrовь 

і вітер: малий rасие, великий замівюєтьсв 

в пожар. 

Нема зра.цв в коханвІ, бо вона ваступає тоді, 

як кохаввв зrасло. 

Кохавви і певависть стоять так близько біли 

еебе, що часто, перестаючи кохати, починаємо 

ненавидіти. 

Чисте кохавви є притамавне евитим у вебІ й 

евнухам ва землІ. 
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Потіха ЛІОДСЬКОІ'О серЦІІ ОСНОВУе'І'ЬСВ ва зJdв

ВОСТИ вартостей: що вчора було ціл- світом. 

ниві етае вічDІ і руйнує навіть :.аль за -
JІУJІІІІІ. 

Кохаючи, можна деколи rоворпв про нещае

JІІІве кохаІІВJІ, але, переставППІ, сором-ОС8' 

признапса навіть до щаслввоrо. 

Коханець, що ставвть собі окавві ке•І, сти 

самообманцев. 

Завелике полумв серце не мо:.:ва звичайно 

інакше виисвІІТІІ вІ• прпемвеввим розуму. 

Велике кохавив є звичайно втече10 вІд ще 

бІльшоІ самотвосп. 

Кохаввв залвшаєтьсв справдІ чистим: тоді,. 

коли йоrо иівка заслуrа ве збезчес'І'ІІТь. 

Кохавва стає щойно тоді справ•нім, икщо 

пІдпоридкує собі всі івmі пристрасті, собі -
великІй й єдІUІІй. 

МовчазнІсть у відвзаємневому коханні е ви

моввіша вЬк слово, бо серед тиші ліпше від

'ІУваємо rомів власІІJD[ сердешних rли6ии -
nовпіІІJІІЙ від чу.-оrо вІдrомоиу. 

Найбільші розчарунавив в коханні прІІвосят~ 

ве ЧІІВВ любки, ane роздумувавuи вад ВІІІ'Пf-
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В кохаввІ робВІІо баrато дУРввць, але пізнає

ио іх, ве призваІDчисs, щойно по розкохаввІ •. 

ВаІЩJІрІше почуттв - кохаввs, Іо в вІм бІJІІ.

mе самообману вЬк обману друrІІХ. 

Шавува'І'ІІ - ІІОЖІІа 'l'iJJЬKII ВідОІІе, КОХ&'І'ІІ 

І поД8Вл&ТJІ здоrадве. 

Справжиє кохаввв перемальовує чортицю а. 

ввrола І пристрасво вірІІТь у живучістІ. І прав

дввІС'lь власвоrо твору. 

НайтривалІше кохаввв є тодІ, коли з любкою· 

ве можна жити, аві вмерт• без неі не моВUІа •. 

Кохаввв є щораз новим будУваввим повІтрв

вих замків ва земввх руівах. 

Кохаввв є вічвим творевнам суперечних ідеа-

лІв. 

ІJІІDзІв в кохавві є едивою реальністю. 

Кохаввв - це єДІІвd засІб, що зрівнює му-· 

.ЦJ)ІІХ З дУРВВІИW. 

Ми здаоrвІ до вайбІльших JКєртв У кохаІІні 

тому так леrв:о, бо приносимо іх властІІво 

власвомУ себел10бспу. 

Кохавва: зrорвє в полуменІ одно і пристрасти.. 

щоб вапово воскреснути в друrій. 



ТлибІІІІУ ваших почувавь висловлюємо часто 

·мовчавиою І відходом. 

'Треба тимити при висловах про жінки, що ва

ші матері і сестри є також жіпкамв. 

І чоловіки І жінки є ласі ва пустики та ста

раютьси звернути ва себе уваrу: жінки - впа

даючи в очі, чоловіки - в вуха довкілля. 

·.що дли зрілости є rріmком молодости, те дли 

старости є емертельвим rріхом. 

:К.о:жву жінку можна перемоrти сило1о, але за

.павувати вад нею JІИІПе байдужістю. 

СебеJІЮбвІсть жінки є така велика, що вона 

вирІкаєтьси себе самої. 

Холодна жінка - це заснула королівна, що 

чекає ва свойоrо королевича. 

Жінка - це мУЗИка, ику джеиджурить ко

ханець з своєї душі, а тимто так часто чути ве 

· товв арфи, але дримби • 

. Леrше буТJІ друrвм, друrом ніж подруrом 

ЖІІІКІІ. 

· СправедШІВо порІввюють жІвок до метеликів, 
икщо ве враховують часу, в икому метелик 

вилетів з почварКІІ, а жінка зІ.йпша в по
чвару. 



Холод жінки тепліє вІд холоду чоловіка. 

Чоловіка руйнують ве видатки ва жІвку, але 

додатки . 

. Не можна кохати жінок, ве шануючи іх, але 
етавете іх вороrом, оказуючи більm:е пошавк 

ніж любови. 

Деикі жінки є більше визивальві одJІІ'вені ніж 

роздиrвевL 

.СмІ~теси, що жінки є пасивні. Поваб, принай

мевше, девких діє, вк визов. 

Хочете бути певні свойоrо успіху? Передайте 

йоrо розголосові з rарвнх уст жівок. 

Наркотик найповвІmе розкриває ваrу людину, 

тимто така відразлива стає пива жінка, бо во

ва тратить вайбільше - вашу ілюзЬо. 

Подобатиси жінкам - це значить допомоrти 

tм, щоб вови ще більше подобалиси собі самим. 

Одиничну жінку визько цІввть тільки дурні, 

рідше мрійники, ик хочуть бачити в вій втІ

левІІи цІлоrо жіноцтва. 

Жінки мають два серци: великим вибачають 

свойому любкові навіть злочини, в малому за

писують промахи велюбІІХ. 
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Нена сУJІвІву, що чоловіки е розуивІпd вІа 

:жівкв, але • • • чомУ чоловіки роблsть більше 
.цурвмць?! 

Навіть вайбІльше примінвві хитрощі жінки 

вида~ьсв заппутаВ8М8 -- закохавоКУ сере~ 

П щебет,-. 

Хто з:vмІє вдер.-атв холод розсудку серед па

лахкотІвь :аdвочоі првс'І'Раств, цей освrвув 

вайвищий щабель саиоперемоrв. 

Всі чоловіки - поза мал- вийнитками 

є пантофлврамк своІх жінок, хоч І рідко це 

завважують, а ще рідше призваютьсв. 

Ступінь чарівноств .-Івкв залежить від іі змо

rв, васкІльки вова зуміє зачарувати своє чо

ловіче оточевна в безрІr І блазвІв. 

Під впJІІІВом пІдхлібства .-:івв:и роздаrаютьсs,. 

хоч бв ваві'І'ь длв првмХІІ, а чоловіки вдиrа

ютьса, щоб бІrrи за своІ- ХІІМерами. 

ПередуХовлева краса -- найвища, але при ви

борі во.пІемо в,цовол8ТІІс& твм rІршвм rатув

кои. 

Міра в осуді аІвочоrо чару - це ступінь на-· 

moro роочаруВаВВ8 жІнками, ик ЛІОбка-. 

Ввсловом •lвoworx· uоvвавь е ведосказане. 
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Жіпоча похваJІа чоловІчоІ шлихетности зву

чить деколи, ви: образлива доrана. 

Жінки сприймають похвапу чу•оІ краси, не

наче иаrаву власвоІ. 

Скажіть •інці - пІзнай себе І вона подквить

~• до дзеркала. 

Жінок обурює тверджевви, що чоповІкв ро

зумніші за ВІІХ, але • бо чомУ вови не rор

двтьсв з своєі далеко мевmоі шапевосп? 

Спів•иттв з власвою жІнкою є твжке, ·а чи ж 
бо то мід лизати з кількома чу•им•? 

ІвстиІІкт збережеввв "ІВСТО'І'И крови діє, як за 

віроломство чоловіка не дістає жінка віяких 

окрас, неначе б уже ввстачала особиста тра

rедів, але за зраду жінки приправлвє спіль

нота чоловікові роrи, щоб йоrо осмішити І по

дразІІJІТи, бо перше унеможливлює життв в 

хаті, дРУrе розбиває саму хату і рід. 

Старий чоловік, ожевившисв з молодою дів

чиною, молодіє, вона ::и старіетьси, неначе б 

вони спивали одне одному кров. 

Подру:жви зрада була б майже виключена, 

якщо жінки ве бачили б у своіх чоловіків 

безодні хиб і не nірили б, що іх коханці -
ШПИЛі ДОСКОВ&ЛОСТ8. 
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Призвичаєвви є катом кохавви і добродієм 

по дружив. 

Жінкам подобаютьси більше кепські сторон• 

коханців віж добрі, бо добрих очікують віА 

своіх чоловіків. 

З баrатьох с~ввих причин 1Кевитьси чоло

віки, але одна з них є певна - потреба від

чувати наново бJІИЗькість матері. 

Розвід у ПОдРУ1К1Кі спричивmоть звичайно ве 

засадвичІ речІ, лиmе дрібнички, бо в ва1Кпи

вих справах зав1Кдв доходить до порозумівви. 

Ніхто не стидаєтьси признатиси до едивої по

милки - помилки в подру1К1КІ. Чи 1К би вона 

була а1К так страшевво поширена, що ве ВІІ

кликує ві зrІршевни, ві здивувавни? Або мо-

1Ке подружжя- це внелід примхи долі і слі

поrо припадку, де не вирішує ві РОЗУІ\І, ні 

воли? 

ВеJІИЧ повноти кохавви випливає з браку 

прав, а неморальність бездітвоrо подружжя 

з браку обовизків за вайвищу розкіш. 

Самолюбна rордІсть стоятиме позірно бай

дужа, ик вертатиме зрадлива любка, але rорда 

шлихетвІсть простиrве зворушливу РУІ{У, пк

що вона буде нещаслива. 
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Найпростіший mлвх від статевости без оду-· 

ховлеввв й уморальmоючоrо змвслу веде до· 

простацтва. 

Ідеальне подружжв є таке, в RКОІІУ недостачі. 

чоловіка доповmоє жінка. 

ДИвно, що майже тільки поrаві жівки працю

ють творчо і духово. Може звідтІль і безварт

ність іх праці, ви статІ. 

При подРУЖНЬОмУ виборІ руководвтьсв жІвки 

ще й таким критерієм: скільки в дістану світ

ла длв своє і теплоти?! 

Хто вІПDІДає любку з кІмнати, це ве значить,. 

що перестав іі кохати, але . . • що почав іі не
навидіти. 

Кожна любка має право жадати виправдаввв, 

але справжив ве потребує вівкоrо. 

Вийшовши від байдужої mобки, можна дійти

до великих чинів, але назад ве повераутн вже 

навіть до розкоханої. 

Заздрість є сліпа, тимто коханець більше по

чуває себе вЬк бачить кохаику. 

Заздрість є злучена так з кохавиим, як світло 

й тінь, хоч блукає вона тінню й тоді, коли 

кохании вже зrасло. 



Любка ~ д~сить разІв морапьвІmа або ето ра

зів вІкчемвІmа вІд свойоrо кохавцв. 

Ва1111111 иівкам ве можемо ввбачвт• веморапь

ности, а любкам - ЧЄСВОТJІІІВОС'nІ. 

Веn•к- апькоrоліком ~ той, що п~ коивоrо 

дни, бІпьm-, що пє за позичеві rpom:l, а вай-
81пьППІМ, коrо зробВ"rЬ своїм извком зраджена 

JІюбка . 

.Листи n~обк• спапюєтьсв відразу або заJПІ

mаєтьсв навіть тодІ, копи кохавви вже давно 

виrорІпо. 

Стверджуючи в тобків своіх зрадлІІВвх ко

ханок подпі притамаввостІ, зваходкмо осаміт

иеві насол?дУ, \rеначе в помсті. 

Кохаємо в иаmнх любках не дійсне, але здо

.-адне, тимто не розумІ~мо чу:жоrо кохавви. 

Реввива коханка більше шкодить ніж сотка 

вороrів, бо вона зраджує таємнІ слабощі І по

казує мІсцв, де треба влучати. 

ВІдновлеиви взаємин з старою л1обиою не 

·е позбавлене звнчайноrо чару: з нею треба 

розпочивати все вавово. 

Вірність до mобкн є узапе:жиена від надІі вfд

КРМ'М'и нових таємниць У коханвІ. 



Чоловіча вірІІість є постійною, якщо JІЮбІtа 

видається дамою, що вміє стати в денких св

. туацІих повІею. 

Можна заrубити свое серце в сукних кожноі 

жінки, але невільно дарувати rолови навіть 

вайвІрвіmІй тобці, бо тоді втрачається себе 

цілоrо І 11. 

Не самі переживавни, але. відчуття іх rлибиви 

збаrачує ваше ЖІІТТR, тимто треба дбати про 

свіжість змислів. 

Сила пристрасвоrо вибуху в пізньому віці 

е мірою започаткованої слабости. 

Серце є едивою коморою, до икоі не вкрада

ютьси віикі злодІі, бо ми добровільно не тІль

В:ІІ впускаємо іх, але ще й опроваджуємо, по

казуючи ваші скарби. 

Прислухуватиси до rомонів власвоі дУШі - це 

значить розуміти вІдrомІв світу. 

В юності платимо за потрІбвий досвід кровю, 

в старості за непотрібвий - жвттим. 

Хто заспокоює свої забаrавки, цей везабавом 

не має сили ва одно бажаввв. 

Найлеrше зносити тиrар житти, икщо вів зо

лотий - окрім подружвьоі обручкк. 
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VІП 

Вайбільше утотожнюєтьси одна :J одною -
леrко.цушвість :1 добродУШністю. 

Дарувати довіра ва віру - божевІлли, по:~ича

тв довіра - леrко~~ 

ЧужІ слабощІ є тим бІльше вевивосві, що 

більше подібнІ до ваших, неначе б ми при іх 

пубпtчнім po:Jrлsдl стидалиси вас самих. 

Самозадоволеввs є самогубством .цуха, ве

вдоволеввs - його дурнотою. 

Зависть заслІплює так далеко, що баrато ро

зумних мистців намаrаєтьсs доходвтв до своєі 

великоств в перебІльmуваввІ чужвх недостач. 

Зависть є вІв:чемІПІМ ПОчУТТИМ передусІм су

проти себе самого, бо чере:J неі хочемо вирек

тиси власвої істоти І прІІНити чужу, суперечпу 

З JICIO. 

Єдиним великим почуттим, що не є творче, 

є заздрість, бо вова не перемагає друrоі душі,. 

а власного дУХ& ро:Jсіває серед сумнівів. 
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Найбільша безсоромвість - розрахована соро

мязиІсть. 

Ми є павамк ваших намірів, але вже здІйевев

ви робить раба-. 

ЗдатнІсть до мрій є конечво10 притамаввІСТJО 

ІОВОСТИ, ТВМТО П затрата вирішує вік ЛЮДИНИ. 

Мрії не є навіть малими вчинками, але нема 

великих ЧJDdв бе:а ІQJIA. 

Людина вживає вайчастіше своєї свобідної 

волі, щоб ставити собі перешкодв. 

НайrІрший налІr маЄ nривайменше одну добру 
прикмету - добру волю поправитисв. 

Званни деформУє наше тіло, а розпуста ще 

й обличчя. 

Постійна послідовнІсть є найбільшою дУрни

цею, бо nровадить примо до куричої сліпоти 

серед зміниостей :иun-rи, задивJПОючиси в мерт

вий шаблон, але ж бо чи можлива є взаrалІ 

яканебудь послІдовнІсть без постІйности? 

Характер іде в вІдворотиій пропорції до ін

теліrсиціі: що бІльший характер - то менша 

rолова. 

Трудно є бути вірним леrковірвому. 
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Характерні люди вдержують постійвість своіх 

переконань, але що з вим11 зробитв, розважа

ючи, що всі .цурві є непоправні? 

Тільки тоrо вважаємо за справді розумвоrо, 

хто думає так, ик ми. 

Незаслужена похвала діє на розумвоrо, як 

обмова, і ТІІМТО вів відразу спростовує іі. 

Чеснота доходить до сповнення цілей, злочвв

вість - до здійсвеввя намірів. 

ЧесІІота - це вайпростіший шлях до успіху, 

але баrачі можуть собі дозволити і ва банди

тизм, ик взаrалІ ва всику підлоту. 

Ілюзіи - це віра в прочуване і довіри до себе 

самоrо. 

Хто сприймає чужі думки, цей вбиває власні 

скловвості. 

НайздоровІшим rлуздом У rолові - це rлузд 

до безrлузди в власвомУ житті. 

Якщо люди купували б собі розум ва ирмарку, 

людство скотилоси б стрімrолов Уділ. 

Люди леrше вибачають злу волю, навіть злий 

чин нІж зле слово, бо в першому можна під

мінити назву, друrе залиmаєтьси без змів. 
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Рідко змінює людина переконаввв про без

вартві речі, а про вартіеві настільки, васкіль

. ки має користь, тимто твердість характеру 

є узале~ева від висоти користи. 

Найлегше дає. себе переконати людина до ре

.. ей, що іі вічого ве обходить. 

Між вевдячвиками ще ваймиліші ті, що сприй

мають добродійства, вк Бог молитви. 

Дарунки треба приймати з байдужістю Бога 

або легковажністю сліпого турка. 

Прикрощі в житті треба вважати за піtу л ки 

підчас недуги і проковтувати, не розкушуючи. 

Найменша думка є тяжча ніж вайбільша ви

думка. 

Не варт той слова, чив слава в слові. 

Слава лунає далеко, але ослаалеввв ще 

дальше. 

JІкщо близька людина вимагає вивснень, то 

безнадійно ій вивсввтв. 

ІІавІть вайбільший скупар служить радо дРУ

гим радами: не має иівкоі страти, але може 

сподіватвеа користи. 

Легше дати кепський приклад ніж добру раду. 
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Шукаємо рад, щоб знайти потвердиеІІВJІ ІІа

апrх сумнІвІв. 

Кому дороrа задороrа, тому мета заметена. 

Компроміси ведуть до компромітаціі. 

ДевкІ похваJПІ рвтує тІJІьки дотеп перед ве

чеІОІІСТІD. 

ІJІJІвхмвість поступувания зростає в тоrо, хто 

стає т- бІJІьmе чеМВJІМ, що нижче спускаєть

са по суспІJІьвІА драбввІ. 

Непрода:.вість- навІть мУдРцв- можва Q

ппи зру•Іввм підхJІІбством. 

Такт - це зручне омивавви товариських не

првємвостей тактичвою здержJІивІстю сJІова 

і чину. 

Наmвмв вайJІіпmвмв вчитеJІвмв бу JІВ б по

МИJІКИ, RКЩО МИ хотІJІВ б іх пІзиати і ВИЗВа'І'И. 

Бути джевтсJІьмевом- це значить буТи вваж

JІВвим супроти друrвх, ве ваквдаючвсв. 

Можна баrато звскати, маючи вІдваrу стра

'rІП'ІІ все. 

Св:ромвІеть є обманом сJІабвх, щоб через ІІИ.по

сердв І JІеrковажвІсть сиJІьвих таки дІйти .це 

своіх ТІІХІІХ цІлей. 



Найбільше шкодить успіхам запоморочсии• 

успіхом. 

Хто хоче бути вазва&RМ у світі, цей мусить 

~обі зробити зааввв 3 небезпеки. 

Хто ваС'І'авnвє себе ва більше-менше, тоі 

освrае зав•дв менше. 

Забаrато забороввтв, це значить усе дозвопвтк. 

Jlerкo вибачаємо зnоЧІІІІІІ, JІКЩО вопв вам ве 

шкодв'І'ь, наприклад, крадіж nублічних rро

шей. 

Де всІ крадпь - там вема зподІів . 

.До6родійС'І'Во є часом веввсвовіше ві• кривда, 

за ику можна помсТІІТІІсв, а за добро? йоrо 

навіть забути тв•ко. 

ЧвІ двІ короткІ, в тоrо _.ттв ще коротше. 

Якщо хочете С'І'&Т8 баrача- ЖІІ'І"І'R, С'І'&вьте 

скуо•- і заздрІспв- за ко•RУ П ІІІІТь і пов

·ноту. 

Becenl вочІ є зподІ.в- т~удвщвх двІв. 

Дпв вопьиоrо працв е ввзвопевввм, дпв раба 

- неволею. 

Сповввтв обоввзкв, немов з првемвоrо ввбору, 

.це значить - звіпьввтвсв вІд ІІІІХ. ., 



З людськоrо віку вайдовшою є юність: вона 

сяrає аж по rробову дошку - через спомини. 

Слабість старости стала б силою в юності -
леrко вирікатиса приваб. 

Чим ржа для заліза, 'І'ІІМ будні для дУха. 

Хто осуджує пересуди своєї доби, цьоrо за

суджують mоди, хто іх приймає, тоrо засу

джують пересуди черrовоі. 

Хто хоче мати баrато весен у житті, цей му

сить навчитися лІвитисв, як rад. 

Право сили є одночасно іі безсиллям. 

Найбільшу шкодУ наносять нам не нечесні 

люди, а такі, за ВКІІХ чесвість не можемо РУ

чити І тимто попадаємо нарештІ в іх лабети. 

Переста'І'ІІ курити? Оrрашевво леrко! Хто а 

не переставав у•е твсячу разів! 

rроші є ва те, щоб ве дУмати про rрошІ. 

Скільки :в то серць розrрІває щойно холод зо

лота?! 

Бюрократизм - це улад, який створює rеній 

й обслуrовують тупі пересІчвостІ. 

JІк часто найпростіший шлях до цілі є кру1·ий ~ 
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Самотність є тільки тому можпива, що rІєви

обмивають пУСТЄJІЬВІІИа, а шакалі виють ва 

дРУrій ІІУСТІІІІІ. 

Підчас важвоі розмови ціввіmе від сиазавоrо 

- промовчаве, від промовчавоrо - ,,недочуте". 

Найприкріше СJІухати достойника, ви чвтае· 

дотепи з вотеса. 

Є справи, про виІ важко rоворити, а ще важче 

мовчати. 

Дотеп продовжує ЖІІТТJІ тому, хто смієтьси,. 

але скорочує, хто тІльки иривитьсв. 

Брідж - rpa, підчас икоі rлидач баЧІІть двІ 
пари сварливих .цурвІв, а rрач - одвоrо, що, 

сидить проти вьоrо. 

JІкщо мовчанка є золотом, то що треба зробити 

з золо~ словами? 

В здоровому тілі - здорова дУШа! Дивличисв 

деколи ва таку виспортоваву душу, бажаєтьсв 

ій хвороби, щоб вона ва рештІ справді душею. 

стала. 

Мила вживають, щоб змивати бруд світа, 

але ж бо скІльки є таких, що лише иамюпо

.... ~ йоrо, щоб лerme проховзвутиси крізь 
ЖИ'ІТJІ. 
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Теоерішві мапьовавкв з товариства наrадУють 

своімв вічними ПУдРаив полатайка: :1ав:JКДІІ 

займаютьсв поправками. 

Не треба дІІІІуватвс.в, що в т. зв. товариствІ 

.пюбпвть rпадквх дурнів, бо ж кожвий розумІе 

і тіmвтьс.в собі подІбІПІІІ. 

ЛІв:ар - це баrатІА, що запив побратимство 

·з аптвв:арем і ствдаетьсJІ своІоrо далев:оrо 

кревноrо - rробов:опатеnв. 

Адвокати не зваІО'І'ь пропащої справи, икщо 

·тІпьв:а запевневий Іх rонорар. 

Дввпвчвсв ва медиЧНУ практику при пІкпу

ааввІ хворІІМR, дввуюсв, чому пІкарі обража

·JОТьсв, .вкщо порІвІІІDаатв Іх з ветерввара-, 

вв:І • звущаютьсв пише вад ие,цужвми тва

рвва- І твмто є бІпьше людськІ за вих. 

Ерудит е дУРВем, що rубвть опасву ronoвy 

в поrоиІ за чуJКІІІІJІ. 

Жада111111 Сократа - пЬиай себе самоrо - ве
можп-е дп.в звІІЧайиих людей, бо вови 111ер
пають свою дУМКУ про себе з осуду дРУrІІХ -
вище поставпеиви:. 

Не ,цумкв, але ПО'ІУТТВ творпь структуру то

дей, твІІ'І'О тав: мало серед вих панів І тав: ба

rато неопавоваивх рабІв. 
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ІХ 

Хто раво встае, тоі цІлві девь зіває • 

.Вка шкода, що людква uбула ремиtати 

'їла б цІпвй день. 

Хто втік, той ве боітьсв. 

Правдивим пізнаввим е тІльив пережвтти, ane 
-трввалИІІ стає воно щойно через свІдомий чвв. 

Втікайте від мапвх людей, икщо ве хочете 

скарловатІтв. 

ІІа еміrрацІю В'І'Ікав- хто 3 чn llllr: 3 дУШею, 
з батька-, з камІнчвиамв ••• Одив з "верхов• 
них" rалІІЧмевІв 3 усім, ваві'І'Ь 3 • • • щіткою 

до бІлеІІІUІ. Що вів собі дУмав? Баrато, бо ТУТ 

не ввдержав ватвеку дУІІОК l:oro цебрвв: ва 

ШВі і РО3СІІП&В IUIЄIDDL 

Наперед ссе ув:раІвське •оnоко, опісля ув:ра-

1вську КрОВ ІІrІОСКОВСЬИОЮ ПОІІПОІО, врешті ССе 

.долирв, бо • • • ввбрав свободУ. Іди собІ, хаІ 

тобі Bor допоможе, бо мв тобі ве поможемо, 
хіба . • . З&сІІЛ&ІОЧІІ De'I'JІIO. 



Професор Вепров! З rІмвазіі, чи прямо з сІль

сько-rосподарськоі? НІ, вище! Achtundvierzig 
Professoren, Vaterland, du bist verloren! 

Московське визначення ІІаших визвольвих 

змаrань - петлюрівці, мельниківцІ, бандерів

ці - перевернуло декому всі клепки в rолові 

І вів щиро днвуетьсв, ЧОмУ ми вже самі не па

зиваемо себе . • • Івцями, але ще далі вперто 
оооросту українцями. 

Дехто дивуетьсв, чому Тиктор перестав бути 

за морем тиктором, хоч там бойки вдержалиса 

ще в дівичому ставі - наче пересадженІ 

з 1890 р.р. Міркую здалека, що забракло йомУ 
ктиторів - Козака, rолубця І двох довіревих 

бухrаптерІв. І в ПарижУ ве зроблять з вІвса 

рижу, ЧJІ пак І серед Канади не дасть коро

подер сам ради. 

Найбільша небезпека для бандерівців - це· 

ButterЬrotЬrigade, що служить ім за хліб І зра

дить за булку. 

Смуток оrортае, дивлячися ва останніх ундів

ських моrІкавІв, що плевтаються між вами 

живими небіжчиками. Ми станемо напевно 

бІднішІ, коли вови виrнвуть. Ось до яких зли

днІв докотилися ми, хоч У ЗО-тих роках не· 

звали студенти більшої образи над _ ти,. 
увдисте! 
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Вrщапалоси, що увдисти є неподатні на впли

ви, наче безкровні блощиці, що предовrо жи

вуть ізольовано в икімсь закамарку. Але нІ! 

Шевченко був першим уидистом, почув и не

давно, прикро розчаровуючиси. Першим унди

стом, першим большевиком і т. д., а чоrось мір

кую - останнім, найоставиіmим, вівквм, щоб 

бути собою. 

ІІJ.діпиам і зубрам визначує Іс:ультурна rромада 

заповітники, наші ж соціилісти вибрали собІ 

самі Раду. Цю недоречність треба веrайво 

усунути з оrлиду ва іх здоров'я і безплідвість 

та заснувати икусь дІдорвю, бо ще виrииуть 

нам, до лиха, ці анахроністичнІ дивоrлиди се

ред патроідіотичвоі rapiвКJL 

Ваціоналіствчвий рух дав неокомувістам де

кілька rолов. Ці "тевьtІ" rолови, бабра1очи 

в болоті, уподібнилиси до вьоrо, тимто нема за 

ким жалІти. 

В добІ соціилізмУ були ми вайсоціилІстичвіmІ, 

націоналізмУ - вайваціовалістичвІmІ, тепер 

- найдемократичвіші . . • А державиости далІ 
чорт ма'! Не бракує ідей, лише людей з віт

чизвою в серці і розумом у rолові. 

Входити до НацІовальної Ради І веrайно ви

ходити з веі, це значить наперед робити й 

опісля дУмати. 
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Нввішвій масоввзм розкула чує приватну вла

сність. Добре, але чомУ це заздРІсть праrве 

удержаввюваТJІ І кожну ІвдввІдуальвІсть? 

Щоб І в царвві ДУХа запавувала рівність, 

ц. зи. вайтупіше васВJІJUІ? 

Представте собі ось що: ранок в Украіні, вес

виІПІй, роса.. скупаввА, з-вад мори двхае

вітерець, довкола пахне чебрець, вишневий 

цвіт дощем обсвпаєтьси, душа в блакиті rpae
- забавлвєтьсs, а в той час людква сідає 

орлом за . . . стодолою - чи є що кращоrо й 

ва вебІ?* 

Вранці поrІмваствкуватвси, день перебути з 

друrами з староввввоі rелладв, ввечорі роз

дзвонитиси римами, опІсли викупатиси й ви

брати кілька поетичних нетафор з золото

волосоrо еловавка до завтрІmвьоrо вірша -
чи є що кращоrо ва світІ? 

Ми харкІвJІВИ! Ми кивни! Ми полтавці! Ех, 

Удільні книзі ва одвІй дІравІй дошці! 

ЛєвІцкий? А то з иких Лєвіцквх? З Обертвва? 

Ororo! Та то талант! - (Звичайно зручний 

мавкар rромадськоrо rpoma, але поза тим фай
вий хлоп.) 

*Автор з скромности визнас позичку змісту, 

признаючисл лише до форми. 

94 



Родини Лудшщьких мають широкий вахляр 

таланів, неначе належали б до королівського 

дому, де все вільно, або до дому божевільних, 

де все можливе. 

Ми, чужоземці украінського походження, -
бовтають ломаним лемківським діялектом 

якісь заморські гості й окупують дУші, по

казуючи дулі на тополях. Пригляпьтеся ближ

че і побачите адвокатів з Заболотоnа, вихова

них не з пастухами на толоці, але з трампами 

під мостами. Hundertzwanzig Advokaten, Vater
land, du bist verraten! 

Довідуюся з доброго джерела, що в Канаді на 

300 охотників змінити прізвище є 150 україн
ці!:. Міркую, що їм бракує не тільки стиду, 

але й уяви, а тимто зголошуюся дібрати від

повідні порекла; наnриклад, для "західня

І{ЇБ" - Sam Cham, а для "східняків" - John 
Sukinson; почтову оплату для відповіді опла

чу власним сумптом. 

Ваша бесіда була задовга. Заки ви скінчили, 

ми вже забули початон:, а через те не могли 

зрозуміти кінця (Геродот). 

* 
Скажу вам, браття, найстрашнlmу правд,у бут

тя: людина в сво ій суті є самотня, ще більше 

- осамітнена. 
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