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Кілька зауважень щодо революційності реакційних епох 

 

Мабуть, важко придумати більш парадоксальне, а сказати точніше, більш 

абсурдне словосполучення як словосполучення “ювілей революції”. В ньому з 

очевидністю констатується, що з революцією щось негаразд, що вона не 

вдалася. Революція за своєю природою — це процес, а тут — ювілей. Очевидно, 

що вона перестала бути процесом. Чим же вона стала? 

Була така пісня: “Є у революції початок, нема у революції кінця”. Правильні 

слова. Ніяка революція не проходить без сліду, як, власне, і будь що, що колись 

мало місце в цьому світі. До того ж, революція не має кінця не тільки в часі, але 

й у просторі. Всяка дійсна революція носить всесвітній характер. Причому, для 

серйозної революції і земний простір — не межа. Між виходом людини в 

космічний простір і революцією, про ювілей якої йдеться, існує такий же 

об'єктивний зв'язок, як між освоєнням космічного простору і науково-технічною 

чи промисловою революцією.  

Революція, яка не поширюється в просторі, довго протриматися не може. Тому 

противники революції зазвичай застосовують проти революції метод блокади — 

щоб локалізувати “хворобу”. Інша річ, що, через суперечливу природу самого 

капіталізму це не завжди вдається. І не дуже важливо, чи “дірки” в блокаді 

спричиняють економічні кризи, чи воєнні, чи ідеологічні. Бо причина криється 

не в кризі, яка є тільки приводом, а причина — принципово світовий характер 

самого капіталізму. Блокуючи революцію, він тим самим блокує і сам себе, а 

тому, розблоковуючи себе, розблоковує і революцію. Припинення блокади 

Радянського Союзу спочатку під приводом великої депресії, а потім і другої 

світової війни привело кінець-кінцем до того, що революція розширилася на 

півсвіту.  

Але найважливішим є те, що будь-яка революція можлива тільки тоді, коли вона 

постійно продовжується не просто вшир, а коли це її поширення в часі в 



просторі супроводжується її розвитком, так сказати, вглиб, коли вона сама себе, 

виражаючись філософською мовою, заперечує, чи, якщо хочете, розблоковує. 

Як тільки вона перестає існувати в режимі постійного заперечення заперечення, 

зациклюючись, заспокоюючись на досягнутому, замість того, щоб  

розкручуватись в режимі спіралі, яка в той же час все більше стискається, бо 

“витки” стають все більш інтенсивними — так от, як тільки вона перестає 

існувати в такому режимі, вона перестає бути революцією, перетворюючись у 

свою протилежність — реакцію. 

Зазвичай революцію і реакцію сприймають саме як протилежності. І вони 

насправді є протилежностями. Але не треба забувати, що це не просто 

протилежності, а протилежності одної сутності. І цією сутністю виступає саме 

революція. Реакція неможлива без революції. Власне, реакція є реакцією на 

революцію. І в даному випадку поки що не дуже важливо, чи це реакція на 

революцію, яка вже розпочалася, чи на прийдешню революцію, яка поки що 

тільки зароджується. Важливо те, що революція і реакція, контрреволюція — це 

не два різних процеси, а моменти одного і того ж процесу — ще раз треба 

наголосити — революційного процесу. Реакція — це революція, яка 

“причаїлася” і чекає слушного моменту, щоб показати свою справжню сутність. 

Її можна порівняти з міною сповільненої дії, але не з годинниковим механізмом, 

поставленим на певний час, а таку, яка чим довше “тікає” тим більшої руйнівної 

сили буде потім вибух.  

З цієї точки зору важливо тільки те, який із цих моментів стане визначальним в 

даний момент — чи революція породжуватиме реакцію, чи реакція - 

революцію. Для революційного процесу в цілому це не має значення (це просто 

питання про те, чи революція знаходиться в “гострій фазі”, чи ми маємо справу 

з “періодом ремісії”, в будь-якому разі революція — для будь-якого суспільства 

є “хворобою невиліковною”), але в кожному окремому випадку це має значення 

першорядне. Адже під виглядом революції може виступати найсправжнісінька, 

найдикіша, людиноненависницька реакція, яка може відкинути націю (а якщо 

революція вийшла за національні межі і набула всесвітнього характеру, то й 



цивілізацію), яка не навчилася розрізняти цих протилежностей, не просто 

далеко назад в історичному розвитку, але й просто поставити на грань 

катастрофи.  

А задача полягає в тому, щоб вміти в найреакційніших формах виявити і 

розвинути ті тенденції, які здатні перетворити ці форми в передові, творчі, 

відкриті до подальшого розвитку. Так от, коли революція знаходиться “на 

підйомі”, вона дуже легко, без зайвих зусиль зі сторони революціонерів (в 

порядку революційної стихії) переплавляє найреакційніші форми в 

революційні. А от коли революція знаходиться на спаді — все відбувається 

навпаки — стихійно найреволюційніші форми мертвіють і раптом виявляються 

формами контрреволюції, формами реакції. І все це незалежно від намірів 

революціонерів, які можуть бути найблагороднішими. Завжди буде виходити за 

формулою “хотіли як краще, а вийшло як завжди”.  

Єдиною революційною формою, яка в цій ситуації має шанс не перетворитися в 

свою протилежність, виявляється теорія. В першу чергу тому, що вона має 

змогу піднятися над стихією, хоча не завжди це робить. Звичайно, мова йде не 

про будь-яку теорію, а про ту, яку Герцен в свій час назвав “алгеброю 

революції”. Тільки діалектика здатна “витримувати напруження суперечності”, 

тому її не лякає перспектива перетворення революції на реакцію, навпаки -   

це і є її “стихія”. З цієї точки зору, діалектика — це мистецтво перетворювати 

поразки у перемоги, і розуміння того, як успіхи можуть обертатися на нищівні 

поразки і як цьому запобігти. Виражаючись без метафор, діалектика — це наука 

про те, як бувають і як стають тотожними протилежності взагалі і такі 

протилежності, як руйнування і творення, зокрема. Всяка революція є 

руйнуванням. Але не всяке руйнування означає революцію. Революція — це 

руйнування старих форм, які вже стратили життєздатність, хоча, можливо, ще 

вчора вони були дуже творчими і революційними, але сьогодні вони самі 

перетворилися на форми руйнівні за своєю природою, які руйнують все нове і 

життєздатне, не дають йому розвиватися. Отже революція — це не просто 

руйнування, а в першу чергу “руйнування руйнування”.  



До речі, революція і творчість — це повні синоніми. Тільки мова, звичайно не 

просто про політичну революцію, а про революцію як принцип людської 

діяльності. А революційність і є тим пунктом, який відрізняє людську 

діяльність від життєдіяльності тварин. Тварина пристосовується до зовнішніх 

умов, людина ж відрізняється від всіх інших тварин в першу чергу тим, що вона 

пристосовує зовнішні умови до власних потреб, фактично створює собі умови 

існування. І соціальних умов це стосується ніяк не менше, ніж чисто 

природних. Люди, які тільки пристосовуються до існуючих соціальних умов — 

це насправді не люди, а тільки “соціальні тварини”. І не дуже важливо — раби 

вони чи пани. На діалектику раба й пана, тобто на те, що панство пана є 

позірним, а його залежність від раба є абсолютною,  звернув увагу ще той же 

Арістотель.  

Дійсна революція — це не політична революція, хоча роль політичної революції 

на самому початку революції — ключова. І навіть не соціальна революція 

(соціальна революція теж виконує в основному руйнівні функції), а культурна 

революція, суть якої полягає в присвоєнні кожним окремим індивідом всіх 

багатств, які виробило людство. Саме кожним і всіх, інакше революція не буде 

дійсною. Всі революції дотепер терпіли поразку саме через те, що не доходили 

до рівня кожного окремого індивіда. Змінюючи політичну, юридичну надбудову 

і навіть економічний базис в цілому, вони не встигали дійти до рівня кожного 

окремого людського індивіда, стати в повному сенсі цього слова  “живою 

творчістю мас”. Занадто багато вже індивідів (в першу чергу, в силу розподілу 

праці, який не можна ліквідувати так же швидко, як старі політичні чи навіть 

економічні інститути) залишалися втіленням старої “сукупності суспільних 

відносин”, і ці відносини починали відтворювати себе на рівні суспільства в 

цілому, створюючи таким чином основу для повернення старих, уже, здавалось 

би, знищених суспільних інститутів.  

Так от, як без подолання розподілу праці не буде дійсною революція, так не буде 

людяною творчість до тих пір, доки її передумовою є нелюдське становище і 

нетворчий характер праці більшості людей. Власне, у подоланні меж, 



покладених розподілом праці, і полягає суть і сенс як творчості, так і дійсної 

революції, тобто культурної революції.  

Як уже говорилося, швидко ця задача не вирішується, як і не вирішується вона з 

першої спроби, але якщо ми навіть теоретично не усвідомимо цю проблему, то 

будь-яка революція у будь-якій сфері людської творчості буде приречена на 

поразку.  

 


