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«Бувають часи занепаду суспільного і етичного почуття, коли наслідком різнородних подій 
та історичних процесів люди починають легковажити своє й чуже життя, забувають про 
всякі норми та основи суспільного порядку... не дбають про те, що принесе завтра і що по 
собі полишать потомству... У них затрачується «мhрило праведноє» для оцінки своїх і чужих 
поступків... вони часто вважають дозволеним для себе те, чого ніяк не можуть простити 
іншим... вони готові занапащувати життя та добро цілих родин, цілих осель і навіть цілого 
народу. Своє високе суспільне становище, здобуте звичайною протекцією, лизунством або 
підкупом, вони вважають не одвічальною службою суспільності, а привілеєм і звільненням 
від законного поступовання». Так писав Іван Франко, аналізуючи історичний вірш початку 
XVIII ст. «Жарт непотребний». Напругу своєї геніальності він спрямовував на пізнання 
людських цивілізацій, болісно й тривожно шукав шляхів до правди й прогресу. Поет 
усвідомлював, що тільки духовність може бути активізуючою силою життєдіяльності 
суспільного організму та особистості. У всьому живому, писав І. Франко, «той дух, та духова 
зв’язь, то не що інше як природна причиновість, внутрішня діалектика розвитку, котра 
лучить в собі всі нерівності, котра з найрізнородніших частей творить одноцільну єдність» 
(т. 45, с. 188)1. Тільки неповний перелік сполучень прикметника духовний (духовий) з 
іменниками, що їх письменник уживав у численних літературно-критичних і філософських 
працях, говорить про велику увагу Каменяра до духовності. Серед таких сполучень можна 
виділити кілька тематичних груп. Це передусім назви на позначення різноманітних проявів 
багатства духовного життя народів, певних соціальних груп, слова на позначення понять, 
пов’язаних з ерудицією людини, її інтелектуальних запитів, її моральності: духовне (духове) 
життя; духовний організм; духовні зв’язки між народами; духові взаємини; централізація 
духових сил народу; духовні стосунки; духовий обрій; духовна і моральна атмосфера; духові 
сили; духовий рух; духовий розвій; духові напрями; духові течії; духові інтереси; духовні 
запити; духовий корм; духова пожива; духовна праця; духовий набуток; духовий скарб; 
духова творчість; духові плоди; духовий світоч; духовна аристократія; духовний творець; 
духовний тип; духовні очі; духове обличчя; духовна біографія; духові переломи; духове 
відродження; духова емансипація та ін. У цьому понятійному полі є й слово дух, відоме з 
хрестоматійного «дух, що тіло рве до бою» і з поетичного осмислення мови рідного народу, 
в якій «...іскряться І сила й м’якість, дотеп і потуга І все, чим може вгору дух підняться». 

І. Франко, який бачив злети і провали в духовному житті цілих народів, виявляв 
спотворену та понівечену мораль, усвідомлював спустошливу силу, що її несе бездуховність 
як для країни, так і для людей, що її населяють, витворив велику кількість понять на 
позначення занепаду, деградації як суспільства, так і його членів: духовний упадок; духова 
безплодність; духова безсильність; духова хороба; духовна обмеженість; духовні жебраки і 
пролетарії; духовний каліка; духовний невольник. Таку ж функцію виконують сполучення 
типу нерухливість духу; занепад духу; нерозвитий духово та ін. А у праці «Стара Русь» він, 
очевидно, вперше в українській мові вжив для позначення певного стану суспільства 
термінологічний вислів «духовий vacuum», характеризуючи ним «патологічний стан» 
суспільства, його «хвороби», до якого, як вважав, вели моральне каліцтво «одиниць і всеї 
суспільності», «здичіння та розпиячення», безмірне «чинопочитания», «повна безплідність 
інтелігенції». Відродження терміна «духовний вакуум» у сучасній українській мові, з одного 
боку, свідчить про певну циклічність у розвитку духовності суспільства і його одиниць, 
переконує нас у важливості усвідомлювати «вічність» цієї категорії, необхідності постійно 
зважати на неї. З другого боку, функціонування слова vacuum в українському тексті в такому 
графічному вигляді засвідчувало початковий етап його «входження» в українську 
літературну мову, в чому роль письменника незаперечна. Як і чимало інших суспільно-
політичних термінів, слово vacuum прийшло спочатку як чужорідне тіло, і тільки внаслідок 
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усвідомлення і виділення певного соціального поняття воно граматично освоїлося і стало 
елементом новоутвореної понятійної системи. 

Франко говорив про духовність як велику силу індивіда і суспільства. Її основу трактував 
дуже широко — це й морально-етичні норми, удосконалення яких має іти в напрямі до 
усвідомлення загальнолюдських ідеалів добра, це й здатність естетичного сприйняття світу, 
людських вчинків, здатність до самовдосконалення і творення свого «Я». Франкове 
розуміння духовності включає як обов’язковий компонент активну діяльність людини, 
працю осмислену, імпульсами для якої не сміє бути ніщо аморальне. Тяжкими болячками 
суспільства він вважав «продажність та корупцію в урядах, кромішню темноту в сфері 
духовного життя» (т. 45, с. 349). Поет аргументовано стверджував, а в цьому йому надійно 
допомагав його енциклопедизм, і то не тільки як величезна сума знань, а як основа для 
постійно нових поворотів думки, що до бездуховності у суспільному розвитку призводить 
передусім безмежність самовладдя, яке ще римських володарів «приводило до спеціальної 
форми божевілля», авторитарність, намагання витворити і втримати стан постійно діючого 
страху, недовір’я і ненависті. Таке «самовладство» бачив і в «безодвічальному і ненаситному 
в своїй зажерливості чиновництві» царської Росії, яке стояло на тому, що «йому все вільно», 
«стратило почуття різниці між дозволеним і недозволеним». А те свавілля супроводжувала 
«нечувано безлична, рафінована система брехень». Франко показав, що безмежна влада 
бюрократії нічого не залишала «нетиканим, на все мусила покласти свою ведмежу лапу, 
всюди мусила напакостити, в своїм сліпім нерозумінні ламаючи те, що природне, живе, 
чесне, а підпираючи здирство, шахрайство та деморалізацію в усякій формі» (т. 45, с. 353-
355). 

Як соціолог і історик, він вбачав діалектичну залежність між розвитком духовності і 
високою організацією суспільства. Тільки там, де суспільно-політична атмосфера генерує 
відповідну «суспільну свідомість», «суспільну мораль», може бути справжня «щирість до 
людей», яку вважав «найвищим ідеалом на землі і в людському житті» (т. 28, с. 17). 
Визнаючи, що основу і підвалини всіх явищ політичного і духовного життя людей 
становлять суспільно-економічні порядки, великий гуманіст стверджував дуже категорично: 
там, де «політика і все суспільне життя хромають нестачею «цивільної» відваги, 
дихавичніють брехнею та фальшю та пустомельством, хиріють на сухоти совісті... нема рук 
робочих, нема голів мислячих, нема серць смілих та щирих». Франко з глибоким 
переконанням писав, що «"гнила" суспільність не видасть собі здорових та сміливих 
заступників... Вона не прийме їх, відтрутить або — що гірше — затопне, оглушить» (т. 26, 
с. 156). Пустомельство, облудність, фарисейство, відсутність єдності між словом і ділом 
Франко різко засуджував, називаючи це поняттям г і п о к р и з і ї. «Показуватися в дуже 
негарнім світлі гіпокрита», — так він характеризував людину, яка «що іншого пише, а що 
іншого думає» (т. 30, с. 104). 

У багатьох ситуаціях письменник знаходив можливість звернути увагу якраз на цю 
сторону суті людського «Я». «Щоб слово сталося ділом... — писав він, — треба духа 
толеранції і вирозумілості для відмінних особистих переконань... Треба духа свободи і любві 
до правди та до народу в публічній дискусії. Треба докладного і ненастанного пізнавання 
потреб і бажань народу. Треба щирого, безоглядного здруження з народом. Треба скільки 
можна закидати пусті формальності, ведучі до пустих спорів, а цінити діло не по формі, а по 
змісту» (т. 45, с. 202). Силу, здатну витворювати таку атмосферу, він вбачав у високій 
культурі членів суспільства, їх інтелігентності (хоч носієм цих якостей, за переконанням 
Франка, не завжди є інтелігенція!), в розвитку науки, літератури, філософії. Письменник був 
проти того, щоб інтелігенцію трактувати як якусь окрему верству. Навпаки, вона 
«невідлучна часть народу», «часть серед других частей, зерно між зернами». 

Бездуховність у житті суспільства, на переконання Каменяра, приводить до занепаду 
моралі і жахливого краху державного ладу. Так, у праці «Літературні письма» Франко, 
даючи штрих до історії Болгарії ХІХ ст., великий занепад у житті народу пов’язує з 
бездуховністю. Болгари «отяжілі», «забиті», «нема у них тої чувствительності на образу... 



нема у них живої згадки про свою історію, нема ідеалу минувшості». 
Відзначає у країні «недостачу всякого права, якнайнедостатнішу адміністрацію». А в 

результаті цього всього — «матеріальний стан народу крайнє плохий, гнет, нелад і фанатичні 
переслідування...» (т. 26, с. 27-28). Зневіра в існування справедливості, як показує історія, 
приводить до того, що немовби розсипається моральна база суспільства, знищується кістяк 
його життя. Це спостерігав письменник і в історії античних часів. Він розглядав масу 
часткових процесів, але висновки робив далекоглядні, узагальнюючі: «таке явище неминуче 
в житті всіх народів аж до того часу, коли високий розвиток культури навчить людей бути 
чесними не під впливом кари й нагороди, а заради самого добра» (т. 45, с. 15). 

Франко не просто ввів в обіг і активізував багато термінів та словосполучень, пов’язаних 
з поняттям духовності в суспільному житті (дух, духовність, мhрило праведноє, дух свободи, 
дух толеранції, суспільна свідомість, суспільна мораль, щоб слово сталося ділом, 
безплідність і безсильність духова, гіпокризія та ін.), він створив цілу понятійну систему, яка 
збагатила українську соціологічну науку. Осмислення його багатьох положень — це не 
тільки данина історії і пам’яті геніальній людині. Їх усвідомлення мало б посилювати 
міцність того підмурівка, на якому кожне наступне покоління будує своє суспільне і 
політичне життя. Його розуміння духовності сьогодні, в умовах суспільного оновлення, 
ломки змертвілих стереотипів, залишається сильним саме утвердженням ідеалів 
загальнолюдського. 
 


