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АДАЛЬБЕРТ ФОҐЯРЯШ1 (Берлін)

Природа й суспільство у Маркса та Енгельса

Історично-методологічне дослідження деяких основних понять

історичного матеріялізму з особливим узглядненням діялек-

тики історичного матеріялізму

І МЛРКСОВЕ Й ЕНГЕЛЬСОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ Й ПРИРОДОЗИЯВСТВН

В передмові до першого видання Капіталу" Маркс говорить
з програмною тонкістю: Навіть тоді, коли суспільство натрапить на

слід природного закону свого розвитку, (а остаточна мета цього

твору розкрити закони економічного розвитку сучасного суспільства),
навіть тоді воно не може ні перестрибнути через природні фази
розвитку, ні спинити їх декретами".

На цій самій сторінці находимо: З мого погляду, а я вважаю

розвиток економічної формації суспільства за природно
- історичний

процес..."
М ще перед тим: Тут, по суті, справа не в нижчому або у

вищому ступені розвитку суспільних антагонізмів, що виникають із

природних законів капіталістичної продукції. Справа в самих законах, що

відбуваються й діють із непохитною неминучістю".
Ми бачимо, що Маркс, даючи методичну характеристику

Капіталові", залишається вірним поглядові, що він його висловив у
рукописові про Німецьку Ідеологію", де підкреслював єдність історії
природи та історії людства. Мле, щоб зрозуміти цей погляд, нам треба
вияснити, яке розуміння вкладав Маркс у такі вислови, як: природа,
закон природи, природна неминучість та історія природи, одним

словом, нам треба пізнати його погляд на природу й природознавство.
З вищенаведених Марксових слів цілком ясно, що природно

-

історична метода не є для Маркса вузьким шкільним розумінням
історії природи, а природознавчою методою. Правильна ж природно

-

наукова метода це правильна наукова метода взагалі.
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Ми навели ці, можливо, самозрозумілі моменти, щоб побудувати
на цьому таке твердження : для Маркса не є проблематичним
наукове, а саме природознавче пізнання. І хоч він більше, ніж хто

інший, добачав ці незвичайні труднощі, що стоять на шляху до

відкриття закономірности суспільного життя, а, проте, ні трошки не

сумнівався, що наука до цього відкриття дійде. Відносно цього

вважав він за взірець природознавче пізнання з його вже досягненою

об єктивністю, що в галузі суспільствознавства було метою, до якої

щойно треба було прагнути.

Розуміння природознавства, закону природи та природної
конечности, на якому грунтується діялектичний матеріялізм, не являє собою

догматичного перейняття певних природознавчих теорій якогось часу,

а обіймає ще безмежну здібність розвитку та потребу розвитку

природознавства в майбутньому. Воно не виключає тісного зв язку
природознавства на його кожночасному ступені розвитку із суспільними
відносинами. Але воно грунтується на переконанні, що природознавчі
науки осягнули вже такий ступінь розвитку, що забезпечує об єктивне

пізнання суті природних явищ, щодо розміру, правда, ще не

цілковито, а принципіяльно без обмеження.

На підставі теорії природознавства можна вияснити стосунок між

нашим пізнанням природи та пізнанням суспільства. Яле поки ми

звернемось до стосунку між природознавством та

суспільствознавством, між природою і суспільством, треба ще

доконче порушити одну проблему, що має вирішальне значіння для

всіх цих питань.

Ми бачили, що Маркс і Енгельс ставилися справді критично до

різних природознавчих окремих теорій різних часів. Так, Енгельс,

наприклад, говорить про недіялектичне розуміння природи, що панує
в природознавстві меж і його часу, а проте, вони надають самій

природознавчій методі об єктивну наукову вагу. Питання тільки

в тому, чи не суперечить таке розуміння природознавства засадам

самого історичного матеріялізму? Адже історичний матеріялізм учить,

що ідеологічні форми, форми суспільної свідомости обумовлені
способом виробництва матеріяльних засобів до життя. Чи не належить

наука меж до цих форм? І чи через те не усувається об єктивности

природознавства? Адже об єктивність пізнання природи не може

означати нічого іншого, як відірвання від усіх моментів, що не

відповідають самій речі, не обгрунтовані в об єкті в самому предметі.

II. ПРИРОДОЗНАВСТВО Й ІДЕОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГІЇ

Щоб вияснити взаємини між прородознавством та ідеологією,

треба докладно встановити, що саме слід розуміти під ідеологією в

марксистському світогляді. Це поняття, як і багато інших,
вживається в непостійному, часто відмінному розумінні, а також і в суто

марксистському. Абстрагуючи від історично - обумовленого постання
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розуміння ідеології, від його специфічного значіння в XVIII ст., тепер
вислів ідеологія вживається в нестійкому розумінні для означення

всіх чинників свідомости, всіх розумових елементів свідомости взагалі.

Говорять, наприклад, про суперечності між економічними та

ідеологічними чинниками, а розуміють під останніми свідомість, себто

суб єктивний чинник взагалі.

Коли справа йде про пролетарську клясову свідомость, часто

говорять також про ідеологію пролетаріяту, хоч Маркс і Енгельс ніколи

цього вислову не вживали.

Поняття ідеології в суто марксистському розумінні саме є цілком

специфічне. Ідеологія цей вислів означає не всі форми свідомости,

а тільки певні, визначені форми свідомости. Ідеологія це такі

форми свідомости, що їх визначає особлива форма продукційних
відносин, де люди усвідомлюють собі суспільні клясові суперечності,
свідомість, що, однак, є фальшивою свідомістю.

Ідеологія це процес, що відбувається дійсно в свідомості т. зв.

мислителя, але у фальшивій свідомості. Властиві рушійні сили, що

його рухають, залишаються йому невідомі, інакше це не був би

ідеологічний процес" (Фр. Енгельсів лист до Франца Мерінга від 14 червня
1893 року, надрукований у Документах Соціялізму", том II, стор. 75).
Це не випадково, що славне місце в передмові до Критики
політичної економії", де перелічується ідеологічні форми, не містить між

цими формами науку. Філософія це ідеологія. А наука в суворому

розумінні слова не є ідеологією (в основній історії марксистських
понять треба особливо дослідити цю зміну значіння понять

філософія" і наука", що вони її зазнали від 40-х до 60-х років).
Коротко кажучи: згідно з історичним матеріялізмом ідеологія

є формою свідомости клясового суспільства, що в ньому

взаємини людей між собою стали непереглядними (undurchsichtig), а

свідомість про ці взаємини стала противенством свідомости.

Але, якщо взаємини людські стали непереглядними, то чи через
те і відношення людей до природи стали рівно ж непереглядними?
А коли б навіть було так, то чи нема можливости визволити взаємини

людей до природи з цього мряковиння, поки суспільні взаємини

роками залишаються непереглядними?
Інакше кажучи: чи є свідомість про природу так само

фальшивою свідомістю? Чи є природознавство, себто розумова форма нашої

свідомости про природу, ідеологією"? Уточнивши історично,
питання буде таке: чи природознавчі науки в певній добі їхнього

розвитку можна вважати за ідеологію в суто марксистському розумінні
і чи така доба вже частково або цілковито минула ? Оце ті питання,

що їхнє розв язання визначає відношення марксизму до

природознавства. Не можна розв язувати цих питань на прикладах особливих

природознавчих проблем, як, скажімо, теорії релятивности (як у

цьому вже й були невдалі спроби), поки не вияснимо принципіяльного
питання.
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III. ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ

Маркс і Енгельс трактували проблеми історичного матеріялізму
перш за все по суті, а формальний бік (куди входить систематизація

понять) вони відносно занедбали (див. про де лист Енгельса до Ме-

рінга в Документах Соціялізму", том II, стор. 76). Так само по суті,
а не абстрактно, вивчали вони відносини людей до природи.

Капітал" містить цілий скарб думок про ці відносини, скарб, далеко ще

не вичерпаний.
З досі сказаного, що ми далі постараємося ще усистематизу-

вати, виходить передовсім, що відносини між людиною
-

природою

Маркс постійно називав виміною речовин (Stoffwechsel), на жах

буржуазної науки. Ми не маємо думки, що це була Марксова тільки

образова фраза, яка нічого не говорить. Фразу, звичайно, добачають

ревізіоністи, як відомо, також і в Марксових висловах" про

диктатуру пролетар і ят у. Вислів виміна речовин вказує швидше

на вирішальний методичний момент марксизму, згідно з яким

відносини людей до природи самі являють собою природні процеси. Ці

відносини є виробничими відносинами. Виробництво, в тому

числі спосіб придбання засобів до життя та творення життя, є

діяльністю людини, якою він практично підходить до зовнішньої природи.

Свідомість про ці відносини обіймає не лише виробничі відносини,

а, проте, орієнтується на них. і

В розвиткові цих відносин Маркс розрізняє дві головні думки:

відповідно до доби, поки праця не вийшла поза примітивні форми
людсько-тваринної діяльности, і доби, де праця набирає специфічної
форми, як доцільна людська діяльність супротивно примітивним
формам (див. твори Маркса, головно Капітал", том І, стор. 140). Тільки

це відірвання, на якому ґрунтуються всі дальші відрізнювання, дає

можливість зрозуміти подвійну тенденцію марксизму: завжди

підкреслювати в загальних нарисах суспільного життя єдність

природи і суспільства супроти всяких спроб розірвати цю єдність;

розуміти суспільство, як частину природи, і при цьому одночасно

виявити якиайтонше особливі характеристичні риси суспільного

процесу в середині цієї найвищої єдности; поборювати всяке подібне

перенесення природної закономірности та природних понять на

суспільні процеси, що могло б затемнити особливі характерні риси

суспільного процесу. За цією подвійною тенденцією марксизму в її

проявах треба стежити й зрозуміти її практичне значіння. Обидві

тенденції разом становлять суть критично
- революційної марксистської

діялектики. Ллє не досить, звичайно, пізнавати обидві тенденції окремо

одну від одної, нам треба їх зрозуміти в їхній єдності.

В першій доісторичній" добі розвитку не відрізнялися стосунки
людей між собою від інших відносин до природи, а через те й

свідомість про ці стосунки не є жодною проблемою. Свідомість
людей про стосунки між собою залишається твердо на цьому са-
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мому примітивному ступені, що й свідчить про відносини людей до

природи.
Ця проблема тільки тоді набирає значіння, коли суспільні

відносини відділилися від первісних інших відносин до природи, так що

треба було протиставити природу й суспільство, звичайно, в

розумінні протиставлення цілости окремій частині, а не протиставлення

різних ділянок дійсности. Тільки тоді наступає також і диференціяція
свідомости про природу і свідомости про стосунки людей між собою,

диференціяція, що виникає на матеріяльній базі, на розрізненні
примітивних форм людсько - тваринної діяльности та людської специфічної
праці. Цілком слушно Маркс і Енгельс надають особливої ваги

продукції засобів до життя на протязі цього розвитку, а саме в

манускрипті про Німецьку Ідеологію".
Розвиток товарового виробництва затемнює стосунки

людей між собою. Зауваження Маркса й Енгельса вказують на те, що

вони рівно ж вважали певну заплутаність людей у панівно - кріпацькі
відносини перед розвитком товарового виробництва за перешкоду
ясного й прозорого пізнання людських взаємин. F\ проте, вирішальна
зміна щодо первісної ясности наступає щойно з розвитком товарової

пррдукції, з фетишизмом товару. З того часу стосунки людей до себе

змінюються на речові. Згідно з цим на місце свідомости про неза-

темнені стосунки стає свідомість про речі. І, без ніякого сумніву, Маркс
і Енгельс розуміли, що первісна свідомість людей відносно їхніх

взаємин не мала того речового характеру. Це видно недвозначно з їхніх

висловів.

Коли ж узяти до уваги, що розвиток свідомости про суспільні
відносини сягає від непроблематичного переживання ясних первісних
стосунків, через різноманітні, скривлені й неясні форми, до ідеології,

до організованих форм фальшивої свідомости, і коли свідомість

про ці стосунки знову проясниться допіру в соціялістичному
суспільстві, то як же стоїть справа з нашою свідомістю про

природу ?

Історичний матеріялізм не вважає відношення між людиною й

природою за щось незмінне, але за змінливе відношення. Маркс раз-

у
-

раз підкреслює революційну вагу цього моменту. Адже він

обумовлює ступневе опанування природи людиною, отже, розвиток про-

дукційних сил. Наприклад, Маркс у своїй теорії про надвартість, каже :

З певної форми матеріяльної продукції постає перш за все певне

розчленовання суспільства, а далі певне відношення людини до

природи" (теорія про надвартість, том І, ст. 382).
Але в цих змінах міняється, одначе, не природа, а

виробництво, себто людина. Правда, часом під зміни разом із зміцненим

виробництвом підпадають також і матеріяльні складові частини

природи, і то навіть під зміни тривалі, як, наприклад, при меліорації
землі. Але це не змінює нічого в тому, що природа є поняттям

об єктивної дійсности, яка не залежить від людей, а тим самим не
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залежить і від їхніх історичних змін, а тільки підлягає природній
конечності. Навіть і ця дійсність безупинно змінюється, але її основні

прикмети залишаються незмінні відносно суспільно - історичного
розвитку. Через те, що Маркс як у наведеній цитаті, так і в багатьох

інших місцях, відрізняє відносини людини до природи, з одного боку,
і суспільні виробничі відносини, з другого боку, він заздалегідь

відкидає твердження, буцімто природа є суспільною категорією". Наше

відношення до природи спирається саме на незалежності природи від

людини. (Вважати природу за суспільну категорію було б можливо

або на підставі пізнавчо -

теоретичного суб єктивізму, або визнаючи

об єктивну дійсність окремих природних процесів за залежну від

свідомости, а природу натомість розглядаючи як світ, що існує лише в

думках, як витвір свідомости. Безперечно, що й такий витвір свідо-

домости є, а саме поняття про природу, а, проте, Маркс розумів
під природою не понятття про природу, а існування (die Da-

seinsweise) об єктивної дійсности матерії).

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАУКИ

Відношення людини до природи зв язані з її свідомістю про

природу. В історії розвитку людських уявлень і понять про

природу, як взагалі . в історії духовного розвитку, можна також

відрізнити добу, коли уяви постали природно (naturwuchsig), і добу, коли

склалася наука. Наука в питомому розумінні являє собою для Маркса
об єктивне пізнання речей, пізнання законів дійсности, що не зникає

безпосередньо зі світом уяв, пізнання суті, що скривається за

зверхніми проявами. В численних місцях Капіталу" протиставить він

змагання науки до правди заінтересованому міщанському розумові.
Поняття науки, що лежить в основі наукового соціялізму, різниться,
отже, самою основою своєю від поняття ідеології. І не даремно Маркс і

Енгельс зв язували завдання обгрунтовання наукового соціялізму
безпосередньо з боротьбою проти німецької ідеології".

Таке розуміння науки значить, що пізнання природних і

суспільних процесів, оскільки воно справді є наукове, звільняється від залеж-

ности від продукційних відносин у тому розумінні, що воно, раз

найдене, залишається й тоді, коли виробничі відносини змінюються.

Природознавство в історичному розрізі

Говорячи про природознавство загально, не можна забувати, що

кожна доба мала своє природознавство. Не тільки змінювався зміст

природознавства, а й відношення духовної продукції до матеріяльної
взагалі було неоднакове в різних історичних епохах. Мало відомий

натяк Маркса такий: Для того, щоб досліджувати зв язок між

руховою й матеріяльною продукцією, треба перш за все вважати цю

останню не за загальну категорію, а тільки за таку, що склалася

в певну історичну форму. Отже, капіталістичному способові вироб-
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ництва, наприклад, відповідає інша форма духовної продукції, ніж

середньовічному способові виробництва". Це стосується й до нашої

теми. Рівно ж Маркс і Енгельс, говорячи про природознавство, мали

на думці природознавство їхньої доби. Саме ці висновки вказують,

яку вагу має ступінь історичного розвитку природознавства в певній

добі для марксизму. Енгельс обговорює перехід природознавства своєї

доби від заціпенілих понять до справді діялектичного творення
понять. Він підкреслює, що природознавство вже так далеко сягло, що

не може вже більше ухилитися від діялектичного узагальнення. На

питання, чому відкрито закони діялектики в історії і в природі майже

одночасно, Енгельс відповідає, що в обох випадках мусили бути такі

факти, що уможливили відкрити діялектичні закони. Але коли для

історії ці факти дав економічний розвиток, то природознавство мусило
збагатити цей пізнавальний матеріял остільки, щоб цей новий матеріял
уможливив і сприяв діялектичній думці. Одно слово, відкриття
природно

- діялектичних зв язків знайшло своє обумовлення, не зважаючи

на капіталістичні виробничі відносини. Три важливі моменти, вирі-
шувальні для Енгельса при характеристиці природознавства його доби,
як діялектичного, це були закони про переміну матерій,
про розвиток клітини й наука про зміну видів (лист Енгельса

до Маркса. Листування, том II, стор. 278). Надзвичайно характеристично,
що Енгельс вітає, як особливе діалектичне досягнення, ту

обставину, що закон про енергію, який ще десять років перед тим правив
за закон утримання сили, тепер міг бути зформульований, як закон

переміни матерій, а це тепер означає час написання Миті - Дюрінга".

Виробничі відносини й ступінь розвитку природо-
зна вства

Таким чином, капіталістичні продукційні відносини можуть

гальмувати, але не затримати розвиток природознавства в розумінні
щораз, то більш діялектичної науки. Це не ставить під знак питання тієї

обставини, що її пізніше Ленін із таким натиском підкреслював, а

саме, що й природзнавці перебувають у полоні буржуазної
ідеології, що вони не мають охоти робити послідовних висновків

природознавства, коли йде про те, щоб ці висновки практично застосувати
в суспільстві, і що, замість до справжніх висновків, вони доходять до

фальшивих або до жодних. ГІринципіяльна вага цього питання така,

що буржуазна ідеологія може просякнути не тільки ці послідовні

висновки й філософічні погляди природознавців, а й природознавчий
дослід, як такий. Марксистський світогляд принципіяльно в цьому теж

не сумнівається. Ґрунтуючись, наприклад, на вищецитованому Марксо-
вому методичному натякові, цілком зрозуміло, дійдемо до висновку, що

взаємини між матеріяльним виробництвом і наукою в середньовіччі
були зовсім інші, ніж за нових часів. Птоломеєва картина світу це

не випадок. Так само, наприклад, взаємини між панівною клясою
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та біологією такі очевидні й набули через велику боротьбу за дарвінізм
такої виразности, що про цей зв язок не може бути ніяких суперечок.

Проте, ця обставина не визначає, шо природники через свій клясовий

стан зв язані в своїх поглядах, перебуваючи в полоні буржуазної
ідеології, і навіть не визначає, що цей вплив сягає до самої

природознавчої теорії. Вирішувальним є швидше те, що природознавство

могло стати діялектичним до певного ступеня, не зважаючи на

потужний вплив виробничих відносин, на всю духовну продукцію. І саме

цю тенденцію сучасного природознавства до діялектики ствердив
Енгельс.

Хоч Маркс і Енгельс не цікавались спеціяльно впливом

суспільних інтересів на природничі науки, проте Марксові погляди на

зв язок між наукою й економічним обумовленням буржуазної ідеології в

суспільних науках підтверджують цю тезу цілковито. Маркс раз-у-раз

підкреслює, що клясові інтереси на певному ступені розвитку унемож-
ливляють буржуазній економії дальше доходити правди. Критично
аналізуючи клясичну національну економію, він вказує безупинно на

цей пункт, де покладені межі можливості буржуазного пізнання,

можливості дальшого виявлення правди. Ллє він не має сумніву, а,

навпаки, виразно підкреслює, що навіть в економічній царині
буржуазна ідеологія до певного ступеня не може стримати наукового

дослідження. Клясики економії мають великі досягнення в критичному

розгляданні поверхових явищ (des Scheins), коли, навпаки, вульгарні
економісти й надалі залишились поверховними.

Діялектика

Так само й із іншим великим джерелом марксистської думки
з самою діялектикою. Маркс опрацював те позитивне, що було в

гегелівській діялектиці. Вже це вказує на те, що можна було осягнути
об єктивного поступу на суто Ідеологічній царині філософії.
Діялектика являє собою не тільки відбиток продукційних відносин, але ще

й понад ці відносини загальну форму розвитку думки", а гегелівська

діялектика по усуненні з неї містичної форми являє собою загальну

форму всякої діялектики . Цим принципіяльно визнано в конкретному

випадку те, що Енгельс теж загально зформулював в одній із своїх

останніх думок, а саме коли вказував, що в філософічних системах

взагалі треба шукати не того, що негативне, фальшиве й застаріле,
а того, що позитивне й поступове (Engels an Konrad Schmidt: Sozi-

alist. Monatshefte, Jahrg. 1920). Ці Енгельсові думки повинні особливо

затямити ті псевдо - марксисти', що, на їхню думку, суть марксизму

полягає в тому, що вони вживають найбільшої лайки відносно духовних

досягнень класичної філософії.
Ллє те, що має вагу для суспільствознавчих наук, для філософії,

має ще більшу вагу для наук природознавчих. Витворення
точних природознавчих метод досліду математичної науки про при-
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роду, а також експерименти уможливили тут таку об єктивність

досліду, що її в історичній ділянці зміг досягнути тільки марксизм.

Такий погляд, скільки нам відомо, досі найсильніше підкреслив
тов. Покровський. Він приходить до висновку, що є принципі-
яльна ріжниця між природничими науками й суспільствознавчими, з

огляду «а об єктивний характер чи на суспільну обумовленість. З його

висновками принципіяльно можемо цілком погодитись.

Економічне обумовлення природознавства

Найважливішим завданням історичного матеріялізму є, зрозуміло,
дослідити історичний розвиток природничих наук у зв язку з

економічним розвитком. Взаємний вплив розвитку продуктивних сил, себто

техніки й природознавства, приводить остаточно до того висновку,

що ступінь розвитку продуктивних сил визначає кінець - кінцем,
ступінь розвитку природознавства. Це відношення техніки до

природознавства, природознавства до продукційних відносин треба доконче

досліджувати на протязі цілої історії, грунтуючись на вказівках Маркса
й Енгельса. Це пекучі завдання історично - матеріалістичного
досліджування, дуже важливі для побудовання науки, не змінюючи^нічого в

принципіяльному становищі марксизму до цих проблем.
Поступ, хід розвитку природознавства відбувається в тому

напрямкові, що його визначають матеріяльні продукційні сили та їхній

розвиток. Однак, це не значить, що раз осягнене природознавче
пізнання не має ніякої об єктивности, що виходила б поза межі

суспільних продукційних відносин. На питання, як це можливо, що

природознавство може дійти до цього ступеня об єктивности, находимо

відповідь у тому, що досліджування обумовлене тільки

посередньо, тобто стосується цілости світогляду, а не

безпосередньо обмежене с у с п і л ь н о - к л я с о в и м хара-

hfCDOM. Через те розв язання заціпенілого й незмінного натрапляє з

русі поступу на менший опір у природознавстві, ніж у

суспільствознавстві. В природознавстві можна було осягнути цього розв язання
принципіяльно вже в ХІХ сторіччі, як це довів Енгельс. У суспільно -

історичній царині саме критично
- революційне становище марксизму

було здатне всюду виявити цей мінливий характер усього буття.
Зрозуміло, що говорити про природничі науки" взагалі можна тільки із

застереженням. Відповідно до більшого чи меншого наближення до

так званих питань світогляду, міцнішає чи слабшає вплив клясових

інтересів. На які перешкоди натрапляє пристосування природознавчої
методи до людини, яскравим прикладом є біологія, яка й досі

дуже залежить від поза природознавчих ідеологічних інтересів
панівних кляс.

Однак, усю нашу проблему, відношення природи до суспільства,
природознавства до суспільствознавства, не розв язує ні певний зміст

окремих наук певної доби, ані так само певне формулювання
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окремих законів природи. Розв язує сама природознавча метода. Цей

загальний характер природознавчої методи мали на увазі Маркс і

Енгельс, говорячи загально про історію природи, про закон природи,

пишучи про застосування природознавчої методи до суспільних
подій, вважаючи це пристосування за конечне, не для того, щоб

затерти ріжницю між суспільним життьовим процесом і іншими

природними процесами, а саме для того, щоб цю ріжницю яскраво

виявити.

Віссю такого розуміння проблеми природи й природничих наук

є поняття закону природи. В понятті закону природи

зосереджується методологічний характер новітніх природничих наук. Можна

навіть сказати більше, поняття закон природи" виразно визначує

поняття новітнього природознавства". Відношення закону природи до

суспільно - історичного процесу є також головним питанням. До цього

питання ми зараз маємо звернутися.

V. закон природи

Поняття закону природи в розумінні сучасного природознавства
не різниться істотно від поняття, що його мало природознавство

минулого сторіччя. Хоч закони енергетики відносно змісту і ширші за

закони механіки щодо обсягу явищ, втягнених у царину законів, а,

проте, вони є тими самими законами, себто вони стверджують
конечний зв язок поміж явищами, які буцімто тільки випадково зв язані

з собою.

В доказі конечности в протиріччі до випадку Маркс
і Енгельс добачають сенс закону. Для Маркса закони є тенденціями,

що відбуваються й діють із непохитною конечністю" (передмова до

першого видання Капіталу", том І). Марксистське поняття закону

природи не різниться від того, що на ньому грунтовалось колишнє

природознавство. Нове розуміння закону природи, природної законо-

мірности, постає щойно в 80-х і 90-х роках XIX ст. Розуміння, що

далі піднеслось на найвищий щабель у конвенціоналістичних і
прагматичних теоріях цілої низки фізиків і філософів, як Мах, Пезанкаре,
Сталльо, Дюгем, Бергзон, Рікерт. З цими теоріями розправився Ленін,

виходячи з погляду марксизму. Вислід його досліду зводиться до того,

що марксистське поняття закону природи не має нічого спільного з

тим розкладенням поняття закону і більше відповідає старому,

догматичному розумінню.
І знову виринають такі питання, важливі для нашої проблеми:

1) Чи є поняття закону природи ідеологічний витвір
капіталізму, себто, чи визначають його виробничі відносини немов би

вияв відношення людини до природи, а не об єктивних відносин до

природи? Згідно з таким розумінням не підлягало б жодному
сумнівові існування само в собі цих об єктивних, від людини незалежних,

взаємин природних явищ. Таке розуміння означає лише, що ці вза-
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єминн не охоплені в своїй первісній формі поняттям закону, але їх

модифікує кожночасне відношення людини до природи (такий погляд,

наприклад, Лукача).
2) Друге питання, чи поняття закону природи, що його находимо

в Маркса й Енгельса, можна справді погодити з цим поглядом що

хоче бути послідовним, дальшим розвиненням марксистської думки.

Закони природи не суб єктивні витвори думок

1. Все це замішання виринає, на нашу думку, з того, що,,

розглядаючи це питання, не розрізняють закону природи, як

об єктивного відношення між природними явищами, від самого поняття

закону природи. Сполучування постання поняття про закон

природи в новітньому розумінні з постанням новітнього капіталізму має

безперечне оправдання. Новітній капіталізм і витворення природно-

закономірного думання збігаються у всесвітньо - історичному обсязі

щодо часу. Тому то й слушно, що не можемо добачити жодної ви-

падковости відносно цього збігу, а що, навпаки, треба шукати
причинового зв язку. *

Постання товарового капіталізму, що було можливе тільки на

основі певного ступеня розвитку продукційних сил, принесло з собою

докладну калькуляцію, мірення й визначування кількости на всіх

ділянках думання. Ця нова установка, зацікавлення до абстрактного
думання, стала теж за підставу до формулювання законів природи.

На порозі новітнього капіталізму стоять формулювання Галілея й

Кеплера відносно міри й кількости. Галілеєва програма така: Мірити
все, що дається мірити і пробувати, пристосувати до виміру те, що*

ще не є пристосованим". Л Кеплер каже: Lit oculum ad colores, auris

ad sonos, ita mens hominis non ad qualia, sed ad quanta intelli-

genda condita est. (Подібно як око орієнтується на кольори, а вухо
на звуки, так розум людини має прикмети розуміти кількість, а не

якість).
Визнаючи, таким, чином, ту обставину, що певний ступінь

розвитку матеріяльної продукції являє собою підставу для витворення
поняття природної закономірности, не ставиться тут ніяк твердження,
що закон природи не мав би значіння об єктивних

зв язків дійсности того рода, який існував та існує
незалежно від певного ступеня матеріяльної продукції.

Далі, не тільки об єктивні відносини, що знаходять у законі

конечне об єднання, а також закон природи як поняття, як розумовий
вислів цих об єктивних відносин, раз до нього дійшли, стає незалежним

від певного суспільного розшарування. В суспільстві, де нове

відношення людей до природи не вимагало б знання законів природи, як

конечної умови виробництва, не викрили б і самих законів природи,
не постало б взагалі поняття про закон природи. Закони електрич-
ности відкрито тільки тоді, коли продуктивні сили стояли на такому
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ступені розвитку, що вимагав знання цих законів для дальшого

розвитку продукційних сил. Ллє з цього ніяк не виходить, що ці закони

електричности не могли існувати раніш, як об єктивні відносини. Певне

відношення людини до природи обумовлює знайдення законів природи,

а не створення самих цих законів.

Так отже, можемо розуміти під законами природи насамперед

певні об єктивні відносини між природними явищами, а далі зфор-
мульоване розуміння цих відносин наукою. В суто термінологічному
значінні можна теж вибрати такий вислів, що під законом розуміє
тільки зформульоване уявне життя. В такому разі закон не відповідає

дійсності, але є гіпотетичним твердженням", як, наприклад, у логіків

XIX ст., у Лоца і Зігварта (не йде тут про схоластичну ріжницю між

твердженням і поняттям у розумінні формальної логіки. В усякому

разі, це твердження має структуру поняття). Ллє очевидно, що за

такою термінологією новітніх логіків і природознавчих теоретиків,
кінець - кінцем, криється переконання, що закони є тільки

суб єктивними витворами, є творами думання. Однак, у тому разі

це не є тільки питання термінології, але термінологічне покривало

ідеалістичного погляду, супротивно до вищезгаданого матеріялістич-
ного розуміння поняття природи.

Чи можна допустити, щоб наука у вищерозвиненій системі

виробництва, в соціялістичному суспільстві, могла б обійтися без

поняття закону природи ? Ми не бачимо, щоб для цього була яка

можливість. Наслідком вищого розвитку продуктивних сил, наслідком

свідомого регулювання виробництвом замість теперішньої анархії, зміниться

також і відношення людини до природи. Зміна світогляду

про природу, світогляду, що ґрунтується на розумінні закону природи,
не може так довго зайти, поки відношення людини до природи є р а-

ціональне, розумне, а не несвідомо тваринне чи містичне або

навіть магічне відношення. Не вірно визначений капіталістичний

характер раціоналізму дає можливість зрозуміти природу в її залежності

від законів природи, але раціональний характер суспільних відносин

взагалі являє собою підставу раціонального,, розумного світогляду
в Марксовому розумінні. Ці розумні суспільні відносини здійснюються,
однак, тільки в соціялістичному суспільстві. Можемо, отже, сказати,

що соціялізм витворить суспільну свідомість, яка відносно законів

природи не буде негативною свідомістю. Соціялізм затримає поняття

природної закономірности, що буде відрізнятися від теперішнього
поняття природної закономірности тільки тим, що протиставить їм,

згідно з Енгельсовими словами, свідомість про діялектику".

Закон природи не є витвір капіталізму

2. Все досі сказане, розв язує питання, чи збігається Марксів
.і Енгельсів погляд на закон природи з поглядом, неначе б закон

природи був витвором капіталізму. Мусимо ще тільки додати до цього
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один пункт, що стосується відношення природи до конечности. Можна б

було взяти на увагу застереження супроти поняття закономірности
взагалі, а супроти природної закономірности зокрема, тільки в тому

разі, коли б, згідно з марксистським поглядом, царина природи не

залишалась повсякчас цариною конечности. Ллє одно важливе для

марксистського світогляду місце в Капіталі підкреслює виразно, що

царина природи завжди є цариною конечности. Маркс пише: як дика

людина мусить боротися з природою, щоб задовольнити свої потреби,,
щоб утримати і відтворювати своє життя, так мусить боротися й

цивілізована, і то в усіх суспільних формах і в усіх можливих способах

виробництва. З її розвитком поширюється царина природної
конечности, бо поширюються її потреби; але одночасно поширюються

продуктивні сили, що їх задовольняють. Вільність у цій ділянці може

полягати тільки в тому, що громадська людина, об єднані в колективи

виробники раціонально регулюють цю свою виміну речовин із

природою, ставлять під свою спільну контролю, замість того, щоб вона

над ними панувала як сліпа сила, виконуючи її з найменшою

витратою сили й за умов, що є найбільш гідні й відповідні їхній людській

природі. Однак, усе це залишається цариною конечности. По той

бік її починається розвиток людської сили, який сам для себе являє,

^іету, справжнє царство вільности, що може, однак, дійти до розквіту
тільки на тому царстві конечности, як на своїй базі" ( Капітал", том III,
ч. II, стор. 355).

У цьому зв язку виходить, що царина природи залишається

цариною конечности для кожної виробничої системи. Від сліпої

конечности провадить шлях, що обіймає всю історію людства.'Однак,,
характер конечности залишається. Ллє, де конечність, там також

і закон. Закон і конечність становлять для Маркса поняття, що

взаємно стоять одне до одного в паралельному
відношенні. Закони являють собою конечні відносини в процесах буття
і свідомости. Таке взаємовідношення закону та конечности є основою

марксистської науки. Тимчасом як Марксів погляд виходить із його

термінології, що вживає ці поняття завжди паралельно, Енгельс

присвятив цьому питанню, як і цілій низці інших важливих

науково-теоретичних проблем, спеціяльну аналізу в листуваннях.
З поданого абстрактного розгляду не виходить, які наслідки має

цей чи той погляд на закон природи. В кінці розділу про закон

природи й суспільний закон повернемося до цього, розглядаючи погляди.

Зомбарта та Отто Бауера.

VI. ПРИРОДА Й СУСПІЛЬСТВО

Ми досі досліджували Марксів і Енгельсів погляд про

природознавство й природну закономірність, щоб встановити, яке значіння

мають ці поняття, коли йде мова про відношення природи до

суспільства, природознавства до суспільствознавства, закону природи до
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суспільного закону. Ллє це було лише тимчасовим зговоренням, бо

значіння цих понять для марксизму випливає тільки з протиставлення

природи суспільству тощо. Що таке є природа, ми знаємо тільки

тоді, коли разом із тим знаємо, чим вона не є. Або докладніше, що

саме треба нам розуміти під природою, знаємо тільки тоді, коли

знаємо, в якому зв язку можемо протиставити собі взаємно природу й

суспільство.

Діялектичне взаємовідношення

Природа й людина, природа й історія, природа й суспільство

ці поняття стоять у діялектичному взаємовідношенні. Що значить цей
вислів? Діялектичне взаємовідношення понять означає, що їх не тільки

можна взаємно одно до одного віднести, але що вони тільки

у взаємовідношенні мають розумний зміст. Приклад пояснить нам це

ближче. Мистецтво й пролетаріят ці поняття можна взаємно одно

до одного віднести, однак, щоб зрозуміти, що саме значить поняття

пролетаріят, не треба свідомости того, що значить поняття мистецтва.

Відношення між пролетаріятом і мистецтвом не є діялектичним

взаємовідношенням. Натомість було б ілюзією гадати, що можна зрозуміти
поняття суспільства, не подумавши заразом про відносини суспільства
до природи. Але чому ж саме діялектичне взаємовідношення ?

Тому, що буває також нерухома, заціпеніла форма взаємовідносин.

Оскільки дотеперішня логіка цікавилась взаємовідносинами, вона

звертала свою увагу головно на такі заціпенілі відносини. В новітній

логіці ілюструють такі відношення, як, напр., батько та син або

відношення в природній низці чисел, взаємну відносність. Так само

і в теорії Русселя, що все ж таки має заслугу, що перший
систематизував у значному обсязі статистичні відношення. Діялектичні

взаємовідношення є, навпаки, самі собою мінливі. У відношенні батько

і син залишається завжди незмінним сенс поняття батько"
відносно сенсу поняття син", хоч би ми навіть уявили собі конкретно

тисячі різних батьків і тисячі різних синів. Натомість є мінливим і

змінюється в межах цього взаємовідношення природа й суспільство"
зміст того, що ми уявляємо собі під природою", і того, що ми

уявляємо собі під суспільством". Великою заслугою Маркса є те, що

він це довів.

Поняття природа й суспільство" стоять тільки тому у

взаємовідношенні, що справжня природа й справжнє суспільство,
природне буття й суспільне буття, самі перебувають у діялектичному
взаємовідношенні. Марксизм не вперше дослідив ці відносини, але

марксизмові вдалося вперше в історичній формі докладно викласти

діялектичний характер цих відносин, цілий скарб цих відносин.

І тільки марксизмові могло це вдатися, бо інтерес буржуазії заважає

вияснити відношення природи й суспільства, тимчасом як інтерес про-

летаріяту це пізнати ці відношення в їхньому історичному процесі

розвитку загалом і в їхній сьогоднішній конкретній формі.
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Ми досліджуємо передовсім відношення природи й суспільства
з погляду історичного матеріялізму, а далі відношення природознавства
й суспільствознавства. Маркс і Енгельс спеціяльно розглядали
відношення природи й суспільства почасти в своїх різних працях, а почасти

певне розуміння цього відношення лежить в основі їх аналіз, навіть

там, де вони докладно цього відношення не розроблюють. Це
розуміння слід опрацювати й гостро відмежувати від буржуазних поглядів.

Природа та історія

Зі стислого нарису взаємин між природою та людською працею

( Капітал", т. І, стор. 476 79) виходить, що Маркс розуміє під

природою як зовнішню природу, що оточує людей, так само й

природу людини, включаючи сюди й расу. Переважно вживається

просто вислову природа" тоді, коли мова йде про околишню

природу, що оточує людину. Природа не має історії відносно
до суспільного розвитку. Сама природа перебуває в процесі
безупинних змін, отже природознавча метода є тому природно

-

історичною. Однак, природні відношення є незмінні, вічні" відносно

до суспільних відношень. У цьому розумінні говорить Маркс про
азійські виробничі відносини, що репродукуються з незмінністю

природних відносин" ( Капітал", т. І, стор. 107). Підходячи до цих Мар-
ксових тверджень із поняттями звичайної шкільної логіки, можна знайти

тут суперечність. Можна б було назвати нелогічністю, що діялектичний

погляд на природу находить у природі постійну поточність та процес
і що, з другого боку, Маркс говорить про незмінні вічні явища

природи". І тільки свідомість того, що основні засади марксизму є саме

діялектичним розумінням відносности, що їхнього змісту не можна

відокремити від зв язку, в якому їх береться, дає можливість глибше

зрозуміти цю гадану суперечність. Із цього виходячи, можемо

зрозуміти саме суто марксистське розуміння відрізнювання природи й

суспільства та зможемо відмежувати його від інших відомих відрізнювань
і протиставлень. Приблизно так:

Розв язання гаданої суперечности

Марксистське відрізнювання природи й суспільства не встановляє

жодної заціпенілої засади в тому розумінні, що люди, як суспільства,
мали б через те перестати бути природними єствами. Це розуміння
не є так само речовим у тому розумінні, що природа й суспільство
мали б стояти одне проти одного, як дві царини дійсности.

Це відрізнення встановлює швидше формальну
ріжницю. Людська праця як: вічна природна конечність для людини,

щоб стати в допомозі виміні речовин між людиною й природою, отже

людському життю", як і суспільний процес. Не задубенілий поділ

природи й суспільства пояснює нам суть цієї двобічної форми праці,
а тільки діялектичне розуміння постійного переходу одного в одне

природи та категорій суспільних форм.
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Природа й праця

Праця виступає спочатку як інстинктивна (naturwuchsige) праця.

Це визначення інстинктивна" має дуже велику вагу. Вона вказує

знову на те, що Маркс визначав висловами природа й суспільство"
не так певні матеріяльні царини буття, як швидше певний рід буття
дійсности. В зв язку з цим стає зрозумілим також значіння

марксистського поняття друга природа", що постає в суспільстві, яке

виробляє товари. Якщо товар являє собою річ, а тим самим і праця

теж річ, то праця це друга природа в тому розумінні, що виступає

супроти нас однаково, як і природа, а саме околишня природна

дійсність (вислів рід буття" є так само висловом, що має певне

специфічне значіння в марксистській філософії. Тут доводиться також

і те, що неможливо дати грунтовний, систематичний виклад

філософічних основних засад марксизму без історичного

досліджування марксистських основних засад).
Недіялектична будова індогерманських мов з укладом на

задубілі речові відносини, а не на тенденції, змінні явища, викликає

ілюзію, нібито природа й суспільство є відмежні речі. Насправжки
процес розвитку примітивної інстинктивної форми праці до

колективної форми праці є процес, що відбувається на протязі тисячоріч.
Зникають примітивні умови виміни речовин між людиною й

природою (так і між людиною та землею), а натомість вступає закон,

що регулює, вступає свідомо систематична діяльність. Однак, процес

праці, як такий, залишається завжди вічною, природною умовою
людського життя, природа й суспільство проникають одно одне підчас

продукції.
Вплив суспільних чинників щораз більшає, залежно від того,

як розвиваються продукційні сили, чим більше поступає панування

природи над людиною. Самі природні умови не пояснюють

капіталістичної продукції. Сприятливі природні умови роблять додаткову

працю завжди лише можливою, але ж ніколи в дійсності не творять

її, отже і не творять додаткової вартости, ні додаткового продукту"
( Капітал", т. І, стор. 478. ДВУ, стор. 304). Відношення (капіталістів
і робітників) не є природно

- історичне". ( Капітал", т. І, стор. 132).
Різні природні умови діють на додаткову працю тільки як природна
межа. Ця природна межа посувається назад у тій самій мірі, в якій

поступає наперед промисловість" ( Капітал", т. І, стор. 479, укр.

вид. 304).
У чому полягає надзвичайна революційна вага цього

розуміння ? У доказі того, що суспільні відносини капіталізму, що їх

буржуазна економія вважає за відношення, дані самою природою",
не є жодними природними відношеннями, і що, отже, нема жодної

природної конечности, щоб вони далі існували. Якщо февдалізм
грунтується на вірі в божий лад", то капіталізм чимало спирається на

цю віру в природний" лад перехідних на ділі, історичних, капіта-
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лістичних виробничих відносин. Цієї віри, звичайно, не висловлюють

у такій абстрактній формі, як у наших висновках. А проте, коли

мільйони затруєних буржуазним світоглядом

пролетарів у Німеччині переривають дискусії про

можливість і конечність комунізму тверд ж єн н ям: Так було
завжди, завжди були злидарі й багатії і так

залишиться повсякчас" то зрозуміло, що такий погляд не

являє собою нічого іншого, як віру в природний лад.

Але не досить того, що природна межа посувається назад перед

наступом суспільних чинників, а суспільство ще втискується в природу.

Первісно суто природні категорії, як природа самої людини, її раса,

її потреби, змінюються разом із суспільним розвитком.

Від Боклівського географічного натуралізму та Тенів-

с ь к о ї теорії оточення й усіх подібних теорій дев ятнадцятого

сторіччя, що цілковито зводять історично - суспільний розвиток до клімату,

раси, впливу природи, марксистська наука відмежовується якнай-

гостріше своїм історичним розумінням відношення природи й

суспільства. Бокль і Тен, говорячи про вплив природних чинників на

суспільний розвиток, не роблять щодо цього жодної ріжниці між

різними суспільними епохами. Тен трактує вплив географічних відносин

грецького, засіяного островами моря на грецьке мистецтво, так само

як і вплив північного клімату на Шекспіра, дарма що це

відношення само підпадає змінам із поступовим

розвитком продукційних сил. (Тому що низка буржуазних критиків
марксизму повторюють далі безглузду тезу, що ввесь Маркс
находиться в Тенові та Боклі, дуже важливо це підкреслити).

Поняття природи як речовини та форми

Треба доконче відрізняти поняття природи, як речовини і як

форми. Як речовина, людина є частиною природи ( природна
речовина" Naturstoff" каже Маркс) і між людиною та околишньою

природою відбувається виміна речовин праця. Ця виміна

речовин являє собою, проте, базу для розвитку історично - суспільних
відносин, що є категорією форми. Щодо цих категорій
суспільних форм, то несуспільні, досуспільні моменти людських відносин,
людської праці можна вважати за їхню примітивну (naturwuchsige) форму.

Цілком розгорнуте значіння цих марксистських відрізнювань
полягає в поділі понять речовина й форма", що його Маркс
переводить із найсуворішою послідовністю. Тут Маркс використав
і глибокоумно далі розвинув міркування великого грецького філософа
Аристотеля і про нього завжди з подивом згадує. Дуже важливо

підкреслити, що Маркс ніколи не вживає висловів речовина" й

матерія", як рівнозначних, тимчасом як буржуазний, вульгарний
матеріялізм грунтується на рівнозначності цих понять. (Згадати хоч би про

Бюхнера Сила й речовина").

2 Прапор марксизму 21



Відрізнювання природи й суспільства на цій підставі,

себто не як речовини, а як формальної ріжниці, є одним із

найбільших досягнень марксизму, однаково як проти ідеалістичної

філософії історії, що вважає природу та історію за дві від-

межні царини дійсности на підставі речовинної ріжниці, так і проти

натуралістичної буржуазної соціології, що на підставі

речовинної спільности заперечує ріжницю форми між природою й

суспільством, а через те в практичних консеквенціях має однаковісіньку
вартість, як і ідеалістична філософія історії (історик філософії, В і н-

дельбанд не сходить із превеликого дива, що ідеаліст Фіхте та

позитивіст Конт доходять до цілком подібної побудови філософії
історії. Він стверджує цей факт, але не може зрозуміти його

причини).
Тепер ясно, чому Маркс завжди обстоює те, щоб скерувати

інтерес [науки на ріжниці форм, проти брутального самого тільки

речовинного інтересу" вульгарного економіста. Взаємини природи й

суспільства виступають саме на новому ступені, в особливій формі
серед капіталістичного суспільства. Ці взаємини полягають у тому,

що товар виступає проти людини як річ. Темою славного досліду
про фетишистський характер товару є не відносини природи до

суспільства, як такі, як незмінне відношення, а особливе

відношення цих обох категорій форми в суспільстві, що виробляє товари.

Отже, таємність товарової форми полягає просто в тому, що форма
ця, як у дзеркалі, відбиває людям суспільний характер їхньої власної

праці, як речовий характер продуктів праці, як суспільні природні
властивості тих речей" ( Капітал", т. І, стор. 27 укр. вид.).

1 Маркс порівнює фізичний процес бачення з відношенням вар-
тости. Це (бачення) являє собою фізичне відношення між фізичними
речами"... Фізична природа виявляє речові відносини, тимчасом як

суспільне відношення людей не є на ділі жодним речовим

відношенням, а тільки через товарову форму, набирає тієї фантасмагоричної
форми відношення" ( Капітал", т. І, стор. І, ДВУ, 27).

Дальші основні поняття: річ

Суспільні природні властивості"... Річ"... Фізична природа"...
яке значіння цих виразів? Завдяки особливій термінології, що

протиставить у цьому місці, в цьому зв язкові речі в природі
відношення між людьми, могла б постати ілюзія, немов би Маркс
заступається за речове розуміння природи (нам здається, що ці місця

дійсно призвели товариша Лукача до його невірного погляду, нібито

Маркс відносно природи, зглядно пізнання природи, не поширив

діалектики на природу).
і знову тільки з характеристичної властивости марксистсько-

діалектичної логіки можна зрозуміти, яке значіння має тут річ. Усі

марксистські поняття є відносні поняття. Так само, як це ми вже ра-
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ніш бачили, що коли Маркс говорить про незмінні відношення

природи", то ці відношення є тільки відносно незмінні, себто щодо

історичних відношень, так і вжиття поняття речі на природу
означає тут відносне визначення природних явищ, порівнюючи до

особливих суспільних відносин, і в цій відносності природні
явища дістають назви речей. Своєю.суттю природні явища не

являють собою жодних речей, а є тільки процеси. Про це пише

Енгельс: Велика, основна думка, що світ не є комплексом готових

речей, є комплексом процесів, у яких ті речі, що на око здаються

сталими, як і їхні уявні образи, утворені в нашій голові, їхні поняття,

підпадають безпереривній зміні творення й загину, де при всій

гаданій випадковості та мимо всього хвилевого руху назад перебивається
кінець - кінцем поступовий розвиток, ця велика основна думка так

увійшла в загальну свідомість з часів Гегеля, що ледве чи

заперечить хто її в тому загальному вигляді. Але одна справа визнати її

загальною на словах, а інша дійсно її перевести в поодиноких

випадках у кожній ділянці, що є предметом досліду" (Людвіг Фоєрбах,
стор. 4).

У зв язку з цим Енгельс каже, що наука мусила конечно

досліджувати спершу речі, доки могла перейти до дослідження

процесів.

Так само вживається поняття природи у вислові суспільні
природні властивості" в особливому значінні, а саме на надзвичайно ском-

плікованому ступені значіння. Тут справа не йде більше про

речовинну природу. Жоден атом природної матерії не входить

за словами Маркса у субстанцію мінової вартости". Природа
означає тут природну форму суспільних відношень, а саме такі суспільні
відношення, що виступають щодо людей у природній формі існування.
Стосунок між природою

- людиною є тут наявний, але вже не як

речовинний, а як стосунок, що виступає відносно людини, що

виявляється в її вчинках і в її свідомості.

Так ми тісно підійшли до проблем про свідомість людини щодо

П відносин до природи. Проблема про відношення закону природи

до суспільного закону стане тепер зрозумілою з обох боків: з одного

боку, як об єктивна проблема, оскільки справа йде про об єктивні

відносини, а з другого боку, як суб єктивна проблема про свідомість

цих законів. S якому відношенні стоять один до одного закон

природи й суспільний закон? Як відбивається це відношення в

свідомості людей?

vii. закон природи й суспільний закон

Досі ріжниця між законом природи та суспільством виявилась у

тому, що природні чинники, порівнюючи з суспільними відношеннями,
залишаються вічними, себто незмінними, тимчасом як суспільні
відношення є носіями історичного розвитку людства.
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Тому ще нічого не сказано про внутрішній зв язок природних;

явищ між собою та про відношення цього зв язку до загалу

суспільних відносин поміж собою. Цей зв язок полягає в законах.

Досі безперечно, що Маркс і Енгельс розуміли поняття закону

природи згідно з природознавством їхнього часу. Після всіх величезних

поступів природознавства ми не бачимо, проте, жодної причини в

змістовому визначенні його законів, щоб усунути поняття закону

природи, дати йому розплинутися чи то в психологічних, чи то в

логічних зв язках, чи, зрештою, в таких відносинах, що виступають поза

обрій розумних відносин.

У розділі про фетишизм товару в Капіталі4* натягнуто щонай-

гостріше лук відрізнювання "природних відношень від суспільних.

Це відрізнювання керується наскрізь революційним принципом про
можливість усіх суспільних форм. Це було головною підставою та

критерієм цього відрізнювання. Постає тепер питання, чи мусить воно

призвести до прірви між законом природи та суспільним законом.

Закон природи у Маркса й Енгельса

Марксові міркування про закони тягнуться на протязі цілого

Капіталу44. В певному розумінні справедливо каже російський критик

Капіталу44, що його висновки наводить Маркс, погоджуючись із ними:

Для Маркса важливо лише одно: знайти закон тих явищ, що над

дослідженням їхнім він працює44. І в цих міркуваннях про
закономірність раз-у-раз відзначається відношення між законом природи та

суспільним законом. Не можна, отже, говорити, нібито Маркс не

бачив жодної проблеми в цьому відношенні; не була для нього

за проблему байдужість самих законів природи, але не відношення

закону природи й суспільства.

Формулювання

Порівнюючи всі Марксові й Енгельсові висновки про закон

природи, маємо, що справа йде про низку дуже тонко відтінених, різних

формулювань. Не добачити цих формулювань, без розбору
змішати їх значило б спрощувати марксизм. Н проте так само

було б невірно добачати в них суперечності чи непослідовність. Щодо
цих непослідовностей і суперечностей у розвиткові марксистських,

понять, що їх буржуазні критики тріюмфуючи відкривають, то справа
з ними в такому самому стані, як і з суперечностями, що про них ми

досі говорили. Суперечність чи непослідовність виявиться, якщо

розглядати окремі Марксові й Енгельсові вислови ізольовано, не в

загальному зв язкові.

Так, у цілком особливому зв язкові треба розуміти те, що Маркс,
який у програмових словах передмови до Капіталу44 говорив про

природний закон суспільного руху, міг у певних випадках про-
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тиставити закон природи та суспільний закон один одному. Це він

робить у ворожому становищі супроти буржуазної економії, що

показує закони діяння за закони природи й взагалі закони

капіталістичного способу виробництва за закон природи, за вічні закони

природи". Розроблення законів про людність, як так само законів про

конкуренцію, дають яскраві приклади того, як Маркс поборює це

буржуазне шахрайство. Типовим із формулювань є таке загострене

протиставлення:

Цей закон, що випливає виключно з відношення робітника до

капіталу і, таким чином, обертає навіть найсприятливіший для нього

стан, швидкий зріст продукційного капіталу в несприятливий,
буржуазія змінила із суспільного в закон природи, кажучи,

що людність за законом природи швидше зростає від заняття та

харчів" (Марксів Манускрипт про заробітну плату". Видав Рязанов, Под
знаменем марксизма", т. V, стор. 154).

Як розробляють Маркс і Енгельс проблему, оскільки справа йде

про те, щоб поборювати буржуазні вічні закони природи"?
Находимо три роди формулювань: 1) такі, що

говорять про закон природи суспільного руху без ніякого додатку,

застереження чи обмеження, 2) такі, де є того роду додатки, що їхнє

докладне значіння треба визначити, 3) належать сюди міркування про

природну та суспільну конечність.

Щодо першого формулювання, то досить вказати на наведене

спочатку цієї праці місце про суспільний закон природи.

Для другого типу важливе перш за все глубокодумне
зауваження молодого Енгельса, що його Маркс 'наводить у Капіталі" :

Закон природи, що грунтується на несвідомості причетних осіб".

В проте щодо цього, то треба застерегти, що ця характеристика
не відноситься ніяк до суспільних законів природи взагалі, але

спеціяльно до закону конкуренції. Тому невірно тлумачити цю

характеристику, як це робить товариш Люкач, у той спосіб, що вона

обіймає природну закономірність у суспільстві взагалі. Інші

формулювання : Так розгортається історія досі, подібно до природного

процесу, і так само підпадає істотно цим самим законам руху"
(Енгельсові листи до І. Бльоха та Гайнца Штаркенбурга від 1890 р.

Документи соціялізму", т. II, стор. 69).
Інші місця підкреслюють подібність чинности суспільних законів

та законів природи.

Так, маємо в Капіталі": ...тому, що взаємний зв язок цієї

продукції силоміць нав язується виробникам як сліпий закон, а не як

закон, що його їхній колективний розум зрозумів, а через те й

опанував". .. ( Капітал", т. Ill, І част., стор. 239). У характеристиках

природної закономірности в суспільстві надибуємо раз
-

у
-

раз на вислів

могутні закони", незалежні від волі одиниць закони. Так каже Маркс,
говорячи про авторитетність у суспільному механізмі процесу праці.
Серед носіїв цієї авторитетности, між самими капіталістами, що
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виступають один проти одного тільки як посідачі товарів, панує

найповніша анархія, де суспільний взаємний зв язок продукції набирає
значіння тільки як могутній закон природи супротивно

до індивідуальної самоволі".

Тільки як найвнутрішній закон, як сліпий закон природи

відносно окремих виробників, розгортає тут закон свою чинність і осягає

суспільну рівновагу виробництва посеред його випадкового хитання".

Сліпий закон має місце всюди, супротивно до усвідомленого та

опанованого закону в колективному виробництві.

Форма чинности законів

Усі ці різні Марксові й Енгельсові формулювання сходяться в:

тому, що закони, які регулюють капіталістичне виробництво, мають

такий самий вплив на виробників, як і закони природи. Власне

кажучи, вони не є жодними законами в питомому розумінні. Вони не

відносяться до взаємних зв язків між явищами природи, але на зв язки

суспільних процесів, а ми знаємо, що Маркс вважає цю ріжницю за

ріжницю форми. І хоч існує ріжниця форми між природними

відношеннями й суспільними відносинами, як відмінами буття, та зате є

однакова форма чинности законів природи та законів

капіталістичного виробництва.
Коли Маркс говорить про природні закони суспільного

виробництва, то можна допустити, що мова тут іде про такий самий вплив

законів. Можемо, отже, сказати, що для Маркса закон природи й

суспільний зв язок являють собою саме з методичного боку таку

саму форму, хоч вони й стосуються до різних царин дійсности. На

цьому можна усвідомити собі цілковиту суперечність між Марксовим
відрізнюванням природознавства від суспільствознавства й

відповідними відрізнюваннями з боку новітньої буржуазної філософії. Рікерт
встановляє £цю суперечність, виходячи саме з протилежних поглядів.

Для нього існує природознавче та історичне витворювання понять

(Begriffsbildung), цілком у корені різне, ба навіть протилежне, хоч

воно речово розроблює як цю, так і ту ділянку. Де буржуазний фі-.
лософ бачить ріжність, там марксизм находить єдність. Де марксизм

переводить [диференціяцію, там буржуазна філософія й байдужість
обминає цю ріжницю. Так отже марксистське відрізнювання природи
й суспільства не має нічого спільного з відповідними спробами
буржуазної науки, за винятком деякої формальної подібности.

Дле як стоїть справа з відношенням закону природи та

суспільним'законом, якщо розглядати його не тільки як досі, в середині
капіталістичного способу виробництва, а в його загальноісторичному
зв язку ?

Законів природи не можна взагалі скасувати" каже Маркс.
Дуже цікаво поглянути, якими мікроскопічно - дрібними
фальшуваннями й перекручуваннями намагається соціял -

демократична
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марксистська література перегнути думку марксистських основних

понять на буржуазну. Згаданий Марксів вислів, як так само й інші

відносно закону природи, подає Франц Дідеріх у своїй широко

поширеній марксистській онтології під заголовком: Закони природи

є вічні". В якому розумінні може про це говорити Маркс? Не

в абсолютному розумінні, як за буржуазною ідеологією, а тільки

в обмеженому, відносному розумінні, а саме порівняльно до

суспільних законів. Тому протиставиться вічну природну конечність транс
-

історичній, себто прохідній конечності капіталістичного виробництва.
Але нема ніякої суперечности, коли Маркс виставляє, з другого боку,
тезу, що це виробництво відбувається з конечністю природного

процесу. Постає питання, чи ті закони, що під них підпадають не-

капіталістичні суспільні форми, виявляються також як і закони природи,
чи ні? Для примітивно первісногб виробництва це не є жодне питання.

Закони природи панують тут над виробництвом, воно підлягає тільки

цим законам природи, бо ще не наступила взагалі диференціяція між

природною формою й суспільною формою. Сліпа конечність

панує над людьми. Вона є в дослівному розумінні сліпою (не-
усвідомленою) природною конечністю.

Сліпа конечність, що панує над людьми в їхньому взаємному
відношенні, є, навпаки, іншого роду. Відомо, що закони товарової
продукції виступають проти виробника, як могутні закони природи.
З підпорядкованням виробництва під контролю загалу, при

розумному його регулюванні зникає заразом принципіяльно сліпа

конечність у цій ділянці.
У цьому полягає воля в царині матеріяльного виробництва.

Взаємини між обома сферами полягають натомість у тому, що в кінці

буде можлива й перемога над сліпою конечністю природи, після

перемоги над сліпою конечністю, анархією в суспільстві. Адже

розумне застосування техніки на капіталістичному грунті завжди зв язане

певними межами. Маркс відзначає принагідно, що ці межі в

рільництві можна визначити дуже ясно.

Підсумки

Висновок марксистського досліду відносин між природою й

суспільством є, отже, такий: законів природи, що визначають виміну
речовин між природою й людиною, не можна перекрутити, а тільки

можна їх зрозуміти та опанувати, себто пляново користуватися з

їхньої чинности. Втрачають натомість свою силу особливі закони

капіталістичного виробництва, що виступають як сліпі закони природи,

доки суспільство їх не зрозуміє. З усуненням капіталістичного

виробництва втрачає тим самим свою чинність особливий суспільний
закон природи цього виробництва, а не загальні закони природи,

що як досі, так і надалі поширюють свою чинність і на суспільство,
як на частину природи.
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Виходить із цього, що висновки цих досліджень не дають

жодної причини методично змінювати поняття природної
закономірности та закономірности в суспільстві, що з ними Маркс і Енгельс

приступили до дослідження суспільних явищ.

Природа й свідомість

Можна було б наприкінці ще сказати, що підстава методичної

ріжниці полягає в тому, що в природі нема свідомости, тимчасом як в

історії люди виступають, як свідомі своєї мети істоти. Цю ріжницю

розробив Енгельс у своєму творі Фоєрбах і особливо старанно в

деяких листах; його міркування дають можливість ще краще зрозуміти
методичне відношення історичного матеріялізму до цього питання. Хоч

в історії й виступають люди, що дік?ть на підставі певних плянів, але

це ще зовсім не зміняє тієї обставини, що внутрішні загальні закони

пануюють над бігом історії. Сутички індивідуальних учинків
призводять до становища цілком аналогічного до того, що панує в

несвідомій природі* (Енгельс Людвіг Фоєрбах , стор. 44). Можна додати:

саме з методичного боку треба їх вважати за анологічні, байдуже
на значну речову ріжницю.

Енгельс кладе головну вагу в цьому зв язку на аналогію між

пробігом природного процесу й пробігом історичних процесів.
До повної, змістової думки, діялектично - матеріалістичного погляду
на свідомість можемо дійти тільки беручи до уваги низку інших

висновків щодо спільних положень, що панують над буттям і свідомістю. Вони

провадять у царину філософічних основ марксизму, беручи слово

філософічний у вужчому пізнавально -

теоретичному розумінні.
Я саме не можна випускати з уваги, що ціла аналіза Марксових і

Енгельсових наук про відношення природи й суспільства, що ми

намагалися привести до порядку в систематичному розробленні, не

стосується до пізнавально-теоретичних питань матеріялізму й ідеалізму.
Неможливо було б, звичайно, провадити це розроблення без

матеріалістичної науки пізнання, докладніше кажучи, без матеріалістичного
погляду на пізнання, що не є більше теорією пізнання в давньому
значінні слова. Я проте, інша справа досліджувати відносини

природи й суспільства на такій підставі, а ще інша провадити ці

досліджування, як такі.

Зомбарт про Мар к сове розуміння закону

Які прості й просто самозрозумілі є ці Марксові та Енгельсові

твердження про відношення закону природи й суспільного закону з

комуністичного погляду, такі незрозумілі є вони для буржуазного
розуму. Цю нездібність буржуазного розуму зрозуміти марксистську

концепцію висвітлюють найкраще висновки Вернера Зомбарта
про Марксозе розуміння закону.
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Зомбарт цитує не менше як на чотирьох густо друкованих

сторінках Марксові й Енгельсові думки, що він їх позбирав із Капіталу"
й інших творів, доводячи, що Марксове розуміння закономірности має

різне значіння, що воно містить у собі метафізичні елементи, що

вчитель говорить у незчисленних випадках про закон, де навіть нема

складу закону, однаково в якому розумінні" (Зомбарт, Пролетарський
соціялізм", т. І, стор. 196 і д.).

Щождо цитат, то вони вказують тільки на підкреслений нами

факт, що Маркс і Енгельс беруть до уваги в своїх твердженнях різні
взаємні зв язки, речові та розумові взаємини, що в них виступає

проблема закону. Через те що Зомбарт не бачить внутрішнього зв язку
марксистської методи, він бачить нелад у цих різних формулюваннях,
у той час як насправжки він тільки цитує безладно. Адже' зрозуміло,
що головною метою для нього, як і для його попередників у царині
критики Маркса, це знайти суперечності з формально - логічного

погляду. В чому полягає суперечність? Маркс і Енгельс уявляли собі

закономірність щось у роді ідеалістичної, отже сутоконструктив-
ної". З другого боку, Маркс і Енгельс беруть поняття закону

природи, очевидно, не в питомому природознавчому розумінні, але в

онтологічному розумінні". Зомбарт називає це метафізикою Маркса.
Тут подають собі руку новітні номіналістичні, природознавчі

розуміння закону, себто прагматизм, конвенціоналізм, махізм і ідеально-

типічна теорія Маркса Вебера. Треба сказати, що ледве чи міг би

був Зомбарт, шукаючи суперечностей, знайти більшу суперечність.

Дві тенденції буржуазної науки

Справа навсправжки стоїть так: у буржуазній науці зустрічаємо,
як і в багатьох інших випадках, дві до певної міри суперечні тенденції.
Одна тенденція, а саме ранішої буржуазної економії, полягає в тому,

що визнавала перехідні історичні закони буржуазного способу
виробництва за вічні закони природи, а тим самим за недоторкані ідоли.
Ця тенденція виливається в натуралістичну соціологію на протязі
загального розвитку дев ятнадцятого сторіччя.

Другий, протилежний цьому напрямок у буржуазній соціології та

економії є такий, що заперечує взагалі закономірність історичного
розвитку. Історична наука, економія не мають за завдання та й не

можуть визначати законів історичного розвитку, вони можуть тільки

описати й виясняти історичний перебіг у його окремішних, властивих,

особливих рисах. (Це є напрямок ідеалістичної буржуазної філософії
історії Зімеля Дільтея, Шпрангера, з одного боку, і В і н д е л ь-

банда та Рікерт а, з другого боку).
Не дивно, що перша форма буржуазної ідеології визнання

історичних законів за закони природи була переважно панівною в середині
дев ятнадцятого сторіччя, тимчасом як друга форма змін поняття

закону переважає наприкінці дев ятнадцятого та на початку двадцятого



сторіччя. Перший напрямок відповідає епосі піднесення

буржуазії (що знову не слід змішувати з епохою боротьби буржуазії за

владу, яка змагалася з феодальними суспільними клясами ). Коли в цю

епоху буржуазія проголосила закони свого власного виробництва за

закони природи, щоб повалити феодальний суспільний лад, то в середині
дев ятнадцятого сторіччя, коли буржуазія вже уконсервативіла, справа

йшла про те, шоб владу в ім я цих законів природи тримати та

увіковічити. У двадцятому сторіччі зникає поняття закону, а на його

місце приходить учення про типи (типологія), буржуазна ідеологія

тратить віру, стає нігілістично - скептичною, відкидає поняття закону.
Неможливо тут дати докладну характеристику того складного процесу,

що зрештою містить у собі також певні позитивні моменти, так само

як і процес природознавчої методики. В усякому разі марксистська

критика буржуазної соціології стоїть тут перед цілком новими завданнями.

Вернімося до Зомбарта. Не мають ціни його висновки про закон

природи в суспільстві. Зомбарт говорить (стор. 212) про погляд,,

за яким Маркс і Енгельс обмежують природну закономірність тільки

до сьогочасної історії, ба можливо навіть до історичної доби

капіталізму. Цього погляду я не міг ніколи брати цілком поважно. Я вва-

ж a-в його завжди за поганий дотеп: це була б закономірність,
що її, вживаючи Шопенгауерівського образу, можна було б затримати,
як візника, на всякому першому

- ліпшому місці: або людське

суспільство є частиною природи і підпадає під закони природи, в такому

разі ці закони завжди є чинні, або, приписуючи людям здібність
вільно діяти, треба доконче визнати цю здібність для цілої історії.
Славне твердження про стрибок" із царства природної конечности

до царства волі, що повинна розпочатися з перемогою пролетаріяту,
це беззмістовна демогічна .фраза і належить до обсягу
соціалістичної мітології".

Можна погодитися з твердженням, що суспільні закони природи

досі не були відомі й тому діяли осліп, силою, руйнуючи", що вони,

в майбутньому приборкані, стануть до послуг людства, як і закони

позасуспільної природи. Яле в такому разі визнається, прецінь, їхнє

дальше існування. Д у м к а, що закон природи, якщо його

пізнано, перестаб діяти, є безглузда (стор. 22).
Або, або... формально-логічна неправильна метода буржуазного

суспільствознавства виступаєтут у чистому вигляді: 1) Зомбарт не

зрозумів нічого з глубокодумного випровадження суспільних законів із

товарової структури і через те не бачить ніякісінької ріжниці між речовим
змістом і формою діяння законів природи, хоч прецінь у цьому сенсі

треба розуміти все, що він пояснює, як Марксове наближення до

ідеально-типічних конструкцій. 2) Ніякої історичної зміни для нього не

існує. Або люди були завжди вільні, або вони не були ніколи вільні й

також не стануть вільні: чи не явно це апологетика буржузного
суспільства? Або підтримується брехню, що людина є сьогодні вільна і завжди

була вільна, або заперечується можливість, щоб вона будь-коли могла
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стати вільною. Не даремно цитує Зомбарт Шопенгауера, філософа
безмежної будистської вічности. І не даремно проголошує він

твердження про стрибок із царства конечности в царство волі за демагогію,

через що його поборювання марксизму відкидає теж у висловах

чесну" форму позапартійної науки і являє собою одверте звеличування

буржуазної ідеології. Заперечення в останньому відступі проти тези,

що закони природи, коли їх пізнано, перестають діяти, ґрунтується
так само на убогій нездатності відрізнювати закони природи, що

відносяться до всіх природних явищ, від суспільних законів

природи капіталістичного виробництва. Зомбарт, без сумніву,
прочитав Капітал" і цим різниться від низки своїх буржуазних пробра-
тимів, які дійшли лише до першого тому. А проте, коли вони напевне

не читали Капіталу", то Зомбарт своєю критикою марксистського
поняття закону довів, що він не зрозумів прочитане, бо не бажав йога

зрозуміти.

Теорія Отто Бауера про закони природи

В збірнику ( Der lebendige Marxismus", 1924) подає Отто Бауер об-

ширну студію: Ueber das Weltbild des Kapitalismus", де розпочинає новий

похід проти матеріялізму, користуючись новими засобами, і дає також

важливі вклади до теми закон природи й природознавство. Бауерів-
ський погляд є через те важливий, що він саме розроблює той погляд,

що його накреслено як м о ж л и в и й, за яким природознавство є

ідеологією. Бауер вважає матеріялізм за філософію капіталізму: Матеріялізм
це послідовна філософія системи вільної конкуренції. В ньому

вичерпується все знання, в механічному погляді на природу, що творить

світ на зразок капіталізму" (стор. 431). Чи Отто Бауер, знавець Маркса,
не читав у Святій Сім ї" Марксових зауважень про конечний зв язок

матеріялізму та комунізму? Так само як увесь матеріялізм, вважає Бауер
також математичне природознавство за капіталістичний витвір
(Gebilde). Тому то Кант так само переймає капіталістичний погляд на

природу, згідно з яким кінцевий наслідок усякого досвіду є математичні

закони руху (до речі: було б добре, коли б Отто Бауер згадав, у якому,
можливо йому самому доступному, невідомому посмертному Кантівському
творі він це читав? У друкованих та доступних Кантівських творах

у всякому разі не можна знайти цього погляду).
Бауер пише: Допіру, коли розпад механістичного погляду на

природу відібрав базу матеріялізмові, набуваємо критичного
відношення супроти нього. Тільки тепер розуміємо, що він не був нічим

іншим, як проекцією капіталістичної конкуреиційної системи на

всесвіт" (стор. 462). Замість перейти від механістичного поляду на

природу до діялектичного матеріялізму, чого ми могли б чекати тут від

марксиста, австро-марксист Отто Бауер неминуче навертається до

Маха, якому, за його словами, завдячуємо ліквідацію (Auflosung)
механістичного погляду на природу.
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Вле Бауер іде ще далі від Маха. Коли, на Махову думку, закони

природи являють собою засоби, щоб упорядкувати наш досвід що:

найдоцільніше та ще й найекономніше, то, на думку Бауера : Не

порядкують також закони природи наших досвідів щонайдоцільніше

й економно, але відповідно до особливий духовних потреб певного

суспільного ладу, а в ньому до потреб певної кляси (стор. 464).
Наприкінці відношення Маха до Маркса: Мах вважає знання за захід

упорядкувати щонайпростіше наш досвід. Марксів погляд на історію
веде нас до того, щоб вважати знання за захід, що порядкує досвід

так, як це найкраще відповідає нахилам людини конкректного

суспільного стану певної кляси" (стор. 464).
Бауерівські висновки протилежні Зомбартівським. Спробу

виправити закон природи, спробу, що її підіймала новітня ідеалістична

гносеологія суб єктивним шляхом, повторюється тут буцімто
об єктивним марксистським виправленням поняття закону". Після наших

дотеперішніх висновків стає зайвою докладна критика бауерівського
погляду. Поняття природознавства, що верзеться Отто Бауерові, як

взагалі його поняття науки, яке щонайкраще відповідає нахилам

певної кляси, не має більше нічого спільного з марксизмом. У чому
полягає немарксистське розуміння науки Бауером? Глибокий,
речовий зв язок, що його стверджує марксизм між інтересами пролетаріяту
й науки, полягає в тому, що інтереси пролетаріяту збігаються з

інтересами науки, тимчасом як для кожної іншої кляси клясові інтереси
дозволяють тільки умовно пізнати наукову правду й на певному щаблі

гальмують розвиток науки. Отто Бауер замовчує, що марксизм
ставить таку принципіяльну суперечність між пролетаріятом і всіма іншими

клясами. Для капіталізму наука є безперечно за засіб, за підприємство,
як для нього все є тільки підприємство. І зовсім не випадково

пробивається капіталістичний звук у вислові, що його вибрав Бауер. Для
пролетаріяту наука є щось інше, так само як і не відповідає нахилам

пролетаріяту, а тільки всесвітньо - історичним завданням пролетаріяту,
вважати науку за підвалину соціялізму. Коріння бауерівського зфаль-
шування марксизму лежить кінець - кінцем у тому, що він не має здіб-
ности усвідомити собі в середині капіталістичного суспільного ладу
ті моменти, що вказують майбутнє цього ладу. Бувши нездібними до

цього в практиці, не зрозуміючи тут кризи капіталізму, цей австрійський
марксист доводить, що він недотепа також і в теорії.

З теоретичного боку беручи, дійшов Бауер, як і низка новітніх

природознавців, від кризи релятивізму, що на її зміну прийшла криза
механістичного погляду на природу, не до діялектичного матеріялізму,
а до агностицизму, що набирає у нього ще начебто марксистської
нотки, відмінно від ідеалістичних теоретиків пізнання. Це вороття
релятивістичної кризи є, проте, в усякому разі симптомом часу. Тим

важливіше є те, що Енгельс передбачив її своїм геніяльним поглядом

і вважав її перші прояви у Вернера Зомбарта та Конрада Шмідта за

досить важливі, щоб виступити одверто супроти них.
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VIII. ЗАКОН І ФІКЦІЯ

Вияснивши відношення закону природи й суспільного закону,

треба ще, в зв язку з проблемою про законність, узяти до уваги певні

пояснення з боку Маркса й Енгельса відносно природи суспільних
законів і треба дослідити, чи ці ближчі пояснення не модифікують
дотеперішній виклад про відношення природної закономірности до

суспільної закономірности.

Закон і тенденція

Маркс пише з приводу закону тенденції прибуткової норми до

зниження: мусять входити в гру протидійні впливи, що заважають

та нівечать діяння загального закону, надаючи йому тільки характеру

тенденції, через що ми й назвали зниження загальної норми

прибутку тенденцією до зниження" ( Капітал", т. III, перша частина,

стор. 213). Маркс підкреслив тут, як і в інших місцях (напр. Капітал",
т. III, перша част., стор. 154) ту обставину, що діяння

загального закону натрапляє на перепони або буває послаблюване. На наш

погляд, треба до цього сказати: ці зауваження є надзвичайно

важливі, щоб покінчити з певним, вічно повторюваним буржуазним
запереченням марксизму, що їхня найвища мудрість полягає в тому,

буцімто закони, що їх установив Маркс, не відповідають дійсності.

Ці зауваження вказують, що сам Маркс був цілком свідомий цього

становища, однак був також здібний подати причини цього, чого не

можна сказати про його буржуазних критиків. Н проте щодо

відношення закону природи й суспільного закону, то ці пояснення не

означають жодного нового моменту, що додавав би до дотеперішніх
висновків будь-яких методичних несподіванок. Адже й у процесах

природи закони теж не здійснюються з абсолютною докладністю, проти
законів діють ще й інші закони, різні впливи перехрищуються, і

закони, що показують кількісні взаємини, подають так само тільки

ідеальний випадок", як каже принагідно Маркс про ідеальну пересічність
в економічних законах. Можна б, отже, з таким самим правом

назвати природознавчі закони так само тенденціями, в усякому разі

нема жодної методичної ріжниці в цьому відношенні між законами

природи й суспільним законом.

Серед причин, що надають законам економіки тільки

приблизного ступеня реальности, називає тут Маркс тільки протидійні впливи.

М проте, була б знову цілком недостатньою метода задовольнятися

окремими місцями і не розглядати висновків у цілості, щоб зрозуміти
загальну думку, розвинену думку марксизму. В одному надзвичайно

важливому листі, невикористаному ще взагалі для вияснення

філософічних основ марксизму, висловлюється Фрідріх Енгельс про

взаємовідносини понять закон і фікція. Ці міркування доповнюють

марксистську характеристику економічних законів. Приводом до цього

стала праця Конрада Шмідта, що назвав закон вартости науково-
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конечною фікцією, приблизно в тому розумінні, як Кант назвав

існування бога за вимогу практичного розуму, або ще докладніше

могли б ми сьогодні додати в тому розумінні, в якому філософія
немов би ( Mis ob ) проголошує закони, категорії, поняття зафікції.

Енгельс пише: Ваші закиди щодо закону вартости включають

усі поняття, коли дивитися на них з погляду дійсности. Тотожність

думки та буття, висловлюючись по гегеліянському, сходиться всюди

з прикладом про коло й багатокутник. Або обидва поняття речі та її

дійсности йдуть один попри одного, як дві асимптомні лінії, що

постійно зближаються, а проте ніколи не сходяться. Ця ріжниця обох

(понять) є саме тією ріжницею, наслідком якої поняття не є само собою

безпосередньо вже реальністю, а реальність не є безпосередньо своїм

власним поняттям. Тому що поняття має істотний характер поняття й

що, отже, воно не цілком зразу (prima facie) збігається з реальністю,
звідки його треба було тільки абстрагувати, а через те воно є завжди

ще більше фікцією, хіба що ви признаєте всі розумові висновки

фікціями, бо дійсність відповідає їм тільки на великому закруті й тоді

теж тільки асимптомно приблизно".
...Економічні закони, всі вони не мають жодної іншої

реальности, як у наближенні, в тенденції, в пересічності, але не в самій

дійсності. Це виходить, з одного боку, з того, що їхню чинність пере-

хрищує рівночасне діяння інших законів, а частково також від їхнього

характеру, як понять".

Єдність поняття та явища являється істотно безмежним

процесом і тут є вона в тому, як і в усіх інших випадках", (листи до

Конрада Шмідта : Sozialistische Monatshefte, 1920, II т., стор. 1004).
Енгельс говорить далі, що навіть панівні в природознавстві

поняття не є жодними фікціями, хоч вони не завжди аж ніяк не

збігаються з реальністю. Згідно з зауваженнями Кавтського (ISeue Zeit,
1895, т. И, стор. 646), Енгельс написав коротко перед своєю смертю

ще одну працю про фікцію, звернену проти Конрада Шмідта та проти

Вернера Зомбарта. Кавтський каже, що рукописа знайдено щасливо

серед літературної спадщини і що незабаром з явиться друком у
виданні цієї спадщини. Подібно до того, як цілу низку інших рішуче
важливих праць Маркса й Енгельса не оголосили соціял -

демократичні охоронці спадщини, так само й цієї праці про фікцію. Треба
сподіватися, що товариш Рязанов зробить незабаром нам доступною
також і цю працю.

З усіх важливих думок Екгельсового листа звернімо увагу тільки

на важливий пункт відносно нашої проблеми. Енгельс додає тут до

впливів, що їх ствердив Маркс у певному звя зку, ще одну дальшу

причину відхилу законів від дійсности. Ця причина полягає в тому,

що закони є поняттями, чим визначено природу суспільних законів

за формулювання понять. Це відрізнювання між двома поглядами, з

яких можемо розглядати закон, з одного боку, як об єктивні

взаємини дійсности, а з другого боку, як поняття, потверджує цілковито
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аналізу вищеподаного розуміння закону природи. 1 розглядаючи також

і з цього боку, виходить, що поняття суспільствознавства та

природознавства не виявляють ніяких принципових ріжниць. В обох випадках

мова йде про правильне усвідомлення собі поняття закону.

КІНЦЕВІ УВАГИ

Питання, чи є природознавство та суспільствознавство, пізнання

природи й пізнання суспільства, методично відокремлені одно від

одного чи ні, не є тільки теоретичним питанням, воно стосується

щонайглибше цілого нашого світогляду, а з ним і основ нашої

політичної практики.

Єдність природознавчої та суспільствознавчої методи випливає

для Маркса й Енгельса з єдности природи та суспільства. Земний,
поцейбічний, матеріялістичний Марксів і Енгельсів світогляд не знає

жодного трансцендентизму, не тільки жодного метафізичного, а також

жодного методичного трансцендентизму в погляді на природу. Для

цього світогляду не є ані природа щось потойбічне, чуже, ані

свідомість щось недійсне, таке, що перебуває поза природою. Єдність

людини з природою є підвалиною матеріялістичного світогляду. У

своєму, залишеному в спадщині рукопису Праця, як чинник еволюції в

процесі розвитку від малпи до людини", Енгельс доводить, що ця

єдність стає щораз тіснішою через природничо
- наукові поступи та

що панування людини над природою провадить насправжки до цієї

єдности. Отже, на кожному кроці зустрічаємо нагадування про те, що

ми зовсім не пануємо над природою, як, буває, завойовник панує над

чужим народом, як хтось, що стоїть поза природою, але ми

належимо до природи тілом, кров ю та мізком, у ній перебуваємо, і що

ціла наша влада над нею полягає в тому, щоб уміти усвідомити собі

переважно перед усіма іншими істотами її закони та правильно їх

пристосовувати. Енгельс каже далі, що поступи природничих наук

уможливлюють нам розуміння також дальших природних наслідків

нашої найзвичайнішої виробничої праці. А проте, що більше наступає
це розуміння, то більше не тільки будуть люди почувати себе за одно

з природою, а теж будуть свідомі цієї єдности.

З нім. мови переклали

В. Бойко та Я. Белкот
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Я. БЛУДОВ

Категорія явища у Гегеля

КІЛЬКА ВСТУПНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

Оглянувши нашу марксистську літературу, присвячену
студіюванню й матеріялізації" Гегеля (себто виконанню заповіту т. Леніна),
ми, дарма що цієї літератури, особливо за останні роки, з явилося

чимало, не знайдемо серед неї майже жодної статті, що студіювала б

Гегелеве вчення про суть. Коли вже аж останнім часом Гегелеве

вчення про суть у тій чи іншій мірі й студіюється, то це стосується,
головним чином, категорії дійсности. Проте, ні категорію рефлексії, ні

категорію явища до цього студіювання досі не залучено й серед

марксистської літератури зовсім нема праць, присвячених розробленню
цих категорій. Це не значить, що основоположники діялектичного

матеріялізму не приймали тих категорій, про які навчає Гегель у
перших двох відділах II - ї частини Логіки, у вченні про рефлексію та

явище. Дещо, наприклад, розвиток суперечностей, є навіть просто

душею марксистської методи. Щоправда, в статтях т. Деборіна,
присвячених студіюванню Гегеля, і категорії рефлексії, і явища

розглядається, але розглядається їх лише стільки, скільки вони потрібні йому
при з ясуванні інших категорій, скільки без цих категорій взагалі не

можна зрозуміти цілком усю Гегелеву діялектику. Можна з певністю

сказати, що, не засвоївши як слід другу частину Гегелевої Логіки,
неможливо засвоїти його вчення про буття, себто вчення про якість,

кількість та міру. Діялектика Гегелева лише тоді розкривається
повністю, коли проробиш усю його Логіку, лише тоді розкривається завіса

для розуміння його діялектичної методи, системи тощо, бо всі три
частини Логіки у Гегеля міцно зв язані, і майже неможливо зрозуміти
одну частину без іншої.

інакше кажучи, Гегелева діялектика міститься в усіх 3-х

частинах його Науки Логіки".

Енгельс у Діялектиці природи" (221 стор.), встановлюючи три
головні закони діялектики: закон переходу кількости в якість і

навпаки, закон взаємного проникнення протилежностей і закон

заперечення запереченні каже: Всі ці три закони Гегель розвинув на свій

ідеалістичний кшалт, як прості закони мислення: перший у першій
частині логіки у вченні про буття, другий займає всю другу і найбільш
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значну частину його Логіки, вчення про суть, нарешті третій
фігурує в якості основного закону при збудуванні всієї системи". І далі, у

відомому листі до Шмідта, Енгельс виразно вказує, що головна частина

у Гегеля це вчення про суть. Безперечно, що цим Енгельс не

мав на думці сказати, що оте головне" полягає лише у вченні про

дійсність, с.-т. в ill відділі сутности. М між тим, деякі товариші так і

розуміють, що це головне" полягає лише в Гегелевім ученні про

дійсність, за приклад чому служить стаття т. Гонікмана в Под Знаменем

Марксизму" № 1 і 3 за 1924 р.
У цій статті т. Гонікман каже: Ні категорія рефлексії, ні

категорія явища не мають об єктивного існування. В світі логічний процес

відділяється від ґрунту дійсности й на протязі перших відділів суті"
перебуває в сфері історичної критики розсудкової теорії пізнання.

Лише в третьому відділі він знову повертається до об єктивного світу.
Рефлексія" і явище" являють собою критику розсудкового

сприймання світу4, переважно критику Канта. -Все вчення цих відділів
полягає в гострій критиці цих категорій, у доведенні того, що вони

не мають ніякого об єктивного існування. Це вже не категорії
дійсности, а фальшиві категорії пізнання. Категорія рефлексії" і

явища", синтезуючись у дійсності", відмінюються в ній не лише як

самостійні сутності, а просто як фікції" (підкр. моє Я. Б.).
Такий погляд т. Гонікмана на ці категорії у Гегеля зовсім

невірний. Ніхто не заперечуватиме, що, розглядаючи ці категорії, Гегель

дає руйнівну критику розсудкової теорії пізнання, ніхто не

заперечуватиме, що він тут критикує Канта. Ллє зовсім не вірно, поперш е,

те, що ці категорії у Гегеля не мають об єктивного існування, а є

лише фальшиві категорії пізнання. Говорити так, це значить не

розуміти Гегеля, бо Гегелева критика розсудкового знання йде не шляхом

протиставлення його іншого погляду, а шляхом з ясування дійсного
значіння тієї або тієї категорії. Ці категорії у Гегеля мають об єктивне

значіння: в цьому то й полягає Гегелева заслуга. До Гегеля лише

категорія сутности мала об єктивне значіння, а категорія явища була
суб єктивною категорією явищем для іншого. У Гегеля ж категорія
явища є явище для себе для сутности, і являє собою категорію
об єктивну. І це діялектичний матеріялізм приймає. Об єктивне

значіння категорій рефлексії та явища підкреслює також і Ленін у своєму
конспекті Гегелевої Науки Логіки".

Друге невірно, що категорії рефлексії" і явища" в категорії
дійсности" відмінюються просто як фікції (як це каже тов. Гонікман);
вони не відмінюються, а здіймаються, складаючи неминучий момент

у ставанні вищого, вони являють собою моменти самої дійсности; і

далі не може ж із синтези фікцій вийти дійсність, як це є у т.

Гонікмана. Досить лише навести одну-дві цитати з Гегеля, щоб
побачити, що ці категорії не фікції, а об єктивні категорії.

З самого початку свого вчення про суть Гегель каже, що суть
полягає в своєму русі в трьох визначеннях: 1) як проста суща в
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собі сутність у своїх визначеннях всередині себе; 2) як така, що

вступає в існування або щодо свого здійснення (Existenz) або з явлення;

3) як сутність, об єднана зі своїм з явленням, як дійсність; себто, за

Гегелем, сутність являє собою, поперше, видимість всередині себе

самої або рефлексію; подруге, вона з являється; потрете, вона

виявляється*^ ( Н. Л. , ч. II, ст. 3). В іншому місці ( Л." ст. 75) Гегель каже,

що дійсність це повне взаємне проникнення обох категорій, с.-т.

рефлексії в інобуття і рефлексії в себе . І, нарешті: Взагалі явище

являє собою найважливіший щабель у розвитку логічної ідеї... Вище

від явища стоїть дійсність" (Еиц., § 131).
На цьому можна залишити тов. Гонікмана; наведених

коротеньких цитат досить, щоб спростувати його погляд, та й дальше

вияснення категорії явища буде цим спростованням.

Звернімося знову до Енгельса. В листі до Лянге (лист ч, 90, листи

Маркса й Енгельса за ред. Мдоратського) Енгельс писав: Його

(Гегеля) справжня натур
- філософія полягає в другій частині Логіки,

у вченні про суть", де, власне кажучи, і є ядро всієї доктрини".
Знову таки не можна розуміти Енгельса так, що ядро всієї

доктрини" є лише у вченні про дійсність", с.-т. в III відділі вчення про

суть", а це ядро знаходиться у всьому вченні про суть" і у вченні

про рефлексію", і у вченні про явище".
На мою думку, якщо говорити про матеріялізацію Гегеля, то вчення

його про категорію явища матеріялізувати можна цілком, звичайно,

відкинувши ідеалістичні моменти, яких у цій категорії небагато, себто

менше, ніж у якій завгодно категорії.
Як у Шелінга, так і у Гегеля, натур

- філософія має революційне
значіння ; лише тепер наука робить перші кроки повернутися до неї

наприклад, у питанні про поняття сили тощо. У згаданому листі

Енгельс ще тоді відзначав це. Він зазначав, що цей поворот стався вже

за його часів: Сучасна природничо
-

наукова теорія про взаємодію

сил природи являє собою тільки вислів іншими словами або, краще

сказати, позитивний доказ правильности Гегелевої думки про причини

дії, взаємодії, сили тощо". У Діялектиці природи" (стор. 13), говорячи

про річ у собі, про те, як це питання розв язує Гегель, Енгельс каже,

що Гегель тут значно рішучіший матеріяліст, аніж сучасні дослідники

природи".
З наведеного видно, як розцінював Енгельс Гегелеве вчення

про суть, вчення про явище, бо саме в категорії явища у Гегеля

йде мова про речі, силу тощо, себто про те, за що Енгельс називає

Гегеля рішучішим матеріялістом, аніж сучасні дослідники природи".
Як відомо, Маркс також не ігнорував поняття сутности та явища.

Вивчаючи суспільство, його розвиток, закони суспільства тощо, Маркс
завжди вживає такі категорії, як сутність", проява сутности", форма
та зміст", основа", закон явища", сутностне відношення" і т. д.

І якщо порівняти категорії цінности та цін виробництва, як вони

стоять у Капіталі", можна зробити такий висновок, що Маркс додержу-
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ється приблизно такого порядку розглядання зазначених категорій, як

і в Гегелевім ученні про суть та явище. Можна сказати, що цінність

це є сутність, а ціни виробництва це явище, с.-т. цінність

виявляється в цінах виробництва, як сутність виявляється в явищі.

3 і

КАТЕГОРІЇ БУТТЯ Й КАТЕГОРІЇ СУТІ

Можна сказати, що в той час, як категорії буття (якість, кількість

і міра) є категорії зміни, категорії переходу, категорії суті є

категорії відношення, але це буде не зовсім точно, бо всі категорії
в діялектиці Гегеля є категорії зміни, переводу, руху, ставання; правда,
сам Гегель зазначає, що категорії суті є категорії відношення.
Відмінна риса категорій першої частини логіки та, що вони категорії
переходу одне в одне (якість у кількість і навпаки). Категорії ж

суті цього немов би прямого безпосереднього переходу не мають.

Вони розвиваються не просто, а взагалі в співвідношенні. Категорії
суті розвиваються завжди попарно. Категорії буття категорії
безпосередні, категорії суті категорії посередства, опосередковані,
обґрунтовані. Тут парні категорії завжди треба розрізняти і в той же час

не можна розділяти; вони не можуть бути так з єднані, щоб склали

одне визначення, яке переходить у друге; їх не можна роз єднати,
щоб вони розпалися і байдужі стали одне одному. Вони (визначення)
не можуть існувати одне без одного; вони зв язані одне з одним, яц,

наприклад, позитивне й негативне, основа й наслідок, річ і властивість,
сила й виявлення, внутрішнє й зовнішнє, причина й дія тощо.

Категорії буття прості, певні, відмінюються одна від одної своєю певністю

і зв язані своєю негативністю або своїм інобуттям і, таким чином,

змушені переходити в інші визначення. Такого переходу в категоріях
суті нема. Тут завжди ставиться дві виразності і співвідносяться одне

до одного.

В сутності вже нема переходу одного визначення в інше, а є

тільки взаємне їхнє співвідношення. В сфері буття визначення зв язані

нашою думкою; в сутності вони внутрішньо зв язані одне з одним.

У першому разі щось зникає, перейшовши в інше. У другому воно

зберігається й тільки відрізняється від протилежного йому визначення

або співвідноситься з ним. Отже, в сутності перехід від одного

визначення до іншого не є перехід; коли відмінне визначення переходить

у своє протилежне, боно не зникає, а залишається в зв язку з ним.

Так, буття й ніщо цілком роздільні. Навпаки, позитивне не існує
окремо від негативного або причина від дії тощо; позитивне

відповідає буттю, як негативне небуттю. Але позитивне не має сенсу
без негативного, воно неминуче викликає його, і навпаки. Цей зв язок
або це співвідношення міститься у бутті тільки в припущенні, а в

сутності він поставлений. Цим форми буття відрізняються від форм сут-
ности. Всі форми буття безпосередні, тимчасом як усі форми сутности
негативні" ( Енц. , § 111). Цю велику цитату з Гегеля я навів тому, що
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тут виразно видно, яка ріжниця між категоріями І ч. Логіки і катего

ріями II ч. Логіки, с.-т. між категоріями буття і категоріями суті. Вже

з цієї цитати видно, що у вченні про суть повинен виступити другий

закон діялектики закон взаємного проникнення протилежности, закон

розвитку в суперечностях.
У переходах кількости в якість і навпаки була лише, так би

мовити, зовнішня" описовість, голі переходи в процесах розвитку,

тут категорії зв язані зовнішньо, і от оця описовість не може пояснити

внутрішньої сутности змін розвитку, не може пояснити джерел розвитку,

як саморух, а тому й треба перейти до розглядання внутрішніх зв язків

категорії буття, себто перейти до суті. Крім того, треба також

зазначити, що категорії суті є не лише категорії відношення, а ще й

категорії аналізи. Якщо першу частину Н. Л. можна назвати немов

би описовою в логічному розумінні, де Гегель описує переходи

однієї категорії в іншу, то II частину Логіки так назвати неможливо,

бо тут категорії підлягають аналізі, тут пізнання ніби входить у

середину визначень. Уже з цього погляду друга частина Логіки містить

значно більше матеріялістичних елементів, ніж перша.

Ллє тому, що існування не є перша безпосередність буття, а

має в ньому самому момент опосередкування, визначення його, як

речі, і відрізнення, як одного від другого, є, власне, не перехід, а

аналіза" ( Н. Л". ч. II, ст. 78).

ПЕРЕХІД ВІД КАТЕГОРІЇ БУТТЯ ДО КАТЕГОРІЇ СУТІ

Як уже зазначено раніш, категорії буття є лише категорії
переходу, категорії описові; безумовно, що цими категоріями не можна

обмежити характеристику предметів, наше знання не може зупинитися
на безпосередності" предметів, а повинно глянути глибше. Недосить

знати, каже Гегель, різні якості предмету або перехід від його

якісних визначень до кількісних і навпаки, щоб судити про нього, а ще

треба знати й те, що в ньому є незмінне, с.-т. його сутність ( Енц. ,
§ 114). Як відомо, Енгельс вказує, що третій закон діялектики

заперечення запереченні фігурує у Гегеля як основний закон при

збудуванні всієї системи; його вживає Гегель при переходах однієї

категорії до іншої; цей закон відограє свою ролю й при переході

від категорії буття до категорії суті. Відомо, що за Гегелем якість

через поняття для себе буття, одного, багато одних приводить до

поняття кількости; кількість же через поняття степені, зміни величини,
кількісного відношення приводить знову до поняття якости, таким

чином, виходить єдність якости та кількости, с.-т. міра. В свою чергу
й поняття міри заперечується поняттям безмірного. Діялектичний
розвиток міри неминуче приводить її до безмірного, до заперечення себе.

Виникає абсолютна байдужість, що є ставанням сутности; інакше

можна сказати так, що думка від безпосередніх визначень буття
переходить до опосередкованости, с.-т. до сутности.
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Міра неминуче переходить у безмірне; і тому що це

заперечення міри само являє собою єдність якости й кількости, то міра,
заперечуючи себе, знову приходить до себе самої.

В мірі, що складає їхню (якість і кількість) єдність, вони спершу

відрізняються, і одно існує тільки за посередництвом другого. Нарешті,
безпосередня форма цієї єдности зникла, і через те ця єдність

поставлена так, вона є в собі, тобто як просте співвідношення до себе,
що вміщує в собі буття і його форми, але як зняті або відкинуті.
Безпосереднє буття, що через заперечення самого себе приходить у

співвідношення до самого себе і, прийшовши до цього співвідношення,

утворює нову безпосередність, є сутність" ( Енц. , §§ 110 і. 111). Отже,
сутність є буття, відмінене, минуле або здійснене. Але минуле буття, як
правдиво зазначає К. Фішер, не в часовому, а в логічному розуміннні2).

Своє навчання про сутність Гегель розбив на три віділи: а)
Сутність, як рефлексія в ній самій, Ь) Явище й с) Дійсність.

Щодо розташування матеріялів по відділах, то між Н. Л. та

Енциклопедією" є деяка ріжниця. Так, розгляд категорій явищ у Н. Л.

починається з розділу про річ, а в Енциклопедії розділ про річ є

кінцевим розділом категорій рефлексії, себто першого відділу.
У відділі Рефлексії" Гегель розглядає сутність, як відношення до

себе самої. Тут, на основі критики законів формального мислення,

Гегель установлює істинність категорій тотожности, ріжниці
протилежносте, суперечности, основи. Формальне мислення бере ці категорії
ізольовано. В формальному мисленні така категорія, як, наприклад,

тотожність, є абстрактно - формальна тотожність; вона сама собі

внутрішньо не суперечна, незмінна, не має в собі ріжниці, багатоманіт-

ностей, а абстрагована від багатоманітностей і т. д. Тут Гегель перш
за все виявив основні вади формальної логіки, формальної абстракції.
Бо за Гегелем істинна філософія конкретна як своїм предметом, так

і методою.

ПОНЯТТЯ КОНКРЕТНОСТИ У ГЕҐЕЛЯ

Цікаво тут у кількох словах зупинитися на Гегелевому вченні про

поняття конкретности". На мою думку, це вчення для

діялектичного матеріялізму має велике значіння. Треба зазначити, що Гегелеве

вчення про конкретне розкидане у нього по всіх його творах;

проробивши величезну роботу, Ільїн у своїй книжці про Гегеля

систематизував це вчення, й безумовно в цьому відношенні йому треба
віддати належне, але оскільки Ільїн є ідеаліст найчистішої марки та

ще й реакційного напрямку, він, безумовно, поруч із позитивною

роботою, зробив і негативну, змістицизувавши поняття конкретного ще

більше, ніж воно змістицизоване у самого Геґеля.

) Про перехід від категорій буття до категорій суті Ленін у конспекті Н. Л. ,

стор. 99, каже: Переход бытия к сущности изложен сугубо темно*'.
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Між іншим, треба зазначити, що Володимир Ільїч про твори

Ільїна про Гегеля не один раз казав Бонч - Бруєвичеві (як це зазначає

сам Бонч-Бруєвич у своїх спогадах журнал Огонек", № 3 за 1929 р.),
що, не зважаючи на те, що погляд Ільїна не наш, але книжки

написав він усе ж таки добре.
Як відомо, термін конкретний" має походження від латинського

слова concrescere"; crescere" значить рости", concrescere"
зростатися, виникати через зростання. Згідно з цим, конкретний" значить

у Гегеля перш за все зрощений". Конкретне це таке,' що виходить

із з єднань, сполучень, змішування, зрощень, безлічі складових частин.

Конкретне має в собі завжди багато сторін, воно багатостороннє,
різноманітне, багатоманітне, складне. У конкретному сполучаються

безліч елементів, що вступають один з одним у різні відношення. Отже,

конкретне є синтетичне; воно містить у собі многе", що синтетично

сполучене; конкретне є щось, наповнене певним змістом. Таким чином,

конкретне це те, що являє єдність, яка склалась і зрослась із

многости.

Усі ці ознаки конкретности повинні виявитися в конкретно
-

емпіричному. Але, як говорить Гегель, це лише з вигляду, а насправді

конкретно
- емпіричне є-не єдність у многості, а многість, позбавлена

єдности. Ця многість речей, їхніх сторін і властивостей є не більш,
як просте зібрання, скупчення, щось беззв язкове; це проста

різноманітність, позбавлена всякої об єднаиости, це справжня царина

роз єднань та беззв язковости.

У конкретно
- емпіричному елементи стоять у відношенні байдужої

сумісности, у відношенні зовнішньої однаковости, чисто кількісної спів-

присутности ; тут усе розщеплене, розсипане, розсіяне; все одне одному

чуже, зовнішнє; все застигло в нерухомій мертвості й холодній чо-

порності.
Цю роз єднаність емпір -

конкретних речей Гегель і характеризує,
як дискретність" та абстрактність". Кожна річ затверджує своє буття
самостійно, при собі, у відриві від інших. А тому конкретно

-

емпіричний світ подібний світові атомів; їхня безкінечна многість складає

ніби піщане море, віддане на волю буйного вітру; тут життя мертве,
а рух сліпий і хаотичний. У сфері конкретно

- емпіричній кожна річ
з являється чимсь, у всіх відношеннях обмеженим і обумовленим і кін-

цевним. А тому конкретно
- емпіричне є царина кінцевого існування,

зібрання кінцевих дійсностей".

Безпосередність, споглядальність і почуттьовість
ось три головні риси, що характеризують відношення ЛЮДСЬКО!

свідомости до світу конкр
- емпір. Це є нижчий щабель духу, нижчий

щабель знання.

Емпірична безпосередність є наївний стан душі; емпірична
безпосередність свідомости живе всеціло до" опосередковання й без опосе-

редковання, у протилежність спекулятивній безпосередності, що

проходить через опосередкованість і включає її в себе.
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Безпосереднє відношення свідомости до емпіричних речей є

споглядання, але споглядання не в спекулятивному розумінні, а в нижчому

банальному" розумінні, яке має на увазі Кант, коли говорить про те,

що предмет дається через емпіричне споглядання. Оця то досвідна

споглядальність чужа мислі, вона безпосередньо несвідома, сліпо

довірлива", безглуздо погружена в одиничність об єкту, яка

розпадається на багатоманітні сторони" і характеризує пізнання конкретного

емпіричного.

Емпіричне буття, відмінно від духовно-спекулятивного, пізнається

почуттьовим шляхом. Увесь об єкт, що пізнається, просторовий,
часовий світ уявляється почуттьовою реальністю почуттьовим світом. По-

чуттьовому предметові відповідає й почуттьовний стан душі; почуттьова

сзідомість повна почуттьових уявлень". Світ поодиноких речей зовні

нас сприймається п ятьма чуттями; його відчувається через чуття,

відчувається через дотикання, бачиться зовнішнім оком; речі цього

світу можуть бути вказані, показані: ось тут", ось це", ось зараз"
тощо. М тому емпіричні сприймання й споглядання (направлені на ці

безкінечні тут" і зараз") складаються в кращому разі лише в

суб єктивні, почуттьово
- уявленні явища, які є поверхові й скороминущі.

Конкр - емпіричне іраціональне, воно не піддається раціоналізації;
своєю сутністю воно чуже мислі і в цьому коріння його філософської
загибелі.

Мисль потребує перш за все закінченої ясности та загальности,

вона не припускає хаотичности й випадкової мінливости. В своєму

предметі мисль бачить щось визначене і в своєму устремлінні вона

рухається завершуючи й оформлючи". В цьому її сутність.
Сутність же конкр

- емпірична полягає саме в противному. Воно

безкінечне, розсіяне, неоглядне, невичерпне, неописальне, безпере-
ривно мінливе, хаотично переплутане, воно не піддається закінченню

ясному формуванню і тому не піддається мислі. Та воно й не мислиться,

а лише
*

почуттьово споглядається. Його не можна ні дедукувати, ні

конструктувати, ні взагалі зрозуміти, с.-т. об яти духом".
Мисль потребує загальности, а в світові дискретної емпірії все

одиничне.

Гіочуттьове знання відчування, споглядання, почуттьовість
зовсім не наукове. Предмет почуттьового знання є світ емпіричної ви-

падковости та сваволі, це зовнішня емпірична банальна необхідність,
ця необхідність не має ніякої наукової сталости та значіння: почуттьовий
світ протистоїть усякій закономірності". Почуттьова суб єктивна
достовірність позбавлена всякої філософської цінности, вона веде

до помилок та ілюзії. Тут нема істини. Конкр - емпіричне може бути
предметом не знання, а лише гадки, це є неправдиве знання,

неправдиве буття, а тому воно нестійке". Конкр - емпіричне буття та по-

чуттьове пізнання це метафізична нікчемність".
З вигляду конкр

- емпіричний світ є об єктивний і самостійний;

навсправжки він не об єктивний а не самостійний. З вигляду, він єдине
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джерело буття, від якого абстрактна мисль лише і може одержати

реальність; на ділі цей світ у корні своєму одірваний від усякого

справжнього буття. Конкр
- емпіричне щодо своїх головних

властивостей не може бути предметом пізнання взагалі і зокрема, а надто

предметом філософського пізнання. З ним має відбутися глибоке

переродження, що все відкидає й оновлює." Завдання філософії полягає в

тому, щоб викрити й подолати сутність цього конкр
- емпіричного

незмінного погляду, звільнитися від нього, вийти з царства мрака",
вступити на шлях очищення вогнем мислі. Цей шлях шлях воз-

ходження" від емпіричного безглуздя до спекулятивної мислі, від гадки

до знання, від дискретности, до конкретного і т. ін. Цей шлях не

легкий і не такий простий. Цей шлях веде через формально - логічне

чистилище" !)
Найістинніша філософія відразу не може очистити емпірію від

хаотичности та косного порядку. Тому між філософією й почуттьовим

спогляданням емпіричних речей з являється деяка проміжна сфера, що

очищає й підготовлює свідомість і його предмет; ця сфера складається

з емпіричних наук, емпіричної філософії та звичайної, т. зв.

формальної логіки, об єднаних однаковими методологічними способами

побудови й розуміння свого предмету. Цей спосіб поводження з

пізнаваним змістом є формальна абстракція".
Емпіричні дослідники та формально - логічні мислителі вважають

своє завдання за єдино
-

наукове, свої методологічні засоби за

остаточно вірні і т. д.

На ділі це не так: дійсно філософське знання починається саме

там, де закінчується ця переоцінка і посягання" емпіричних наук та

формально - логічної мислі.

Найглибшою корінною хибою конкр
- емпіричного була

нездатність стати предметом мислі, мисленним об єктом і, значить,
предметом пізнання. Вбстрактно-формальне є перш за все мисль; суб єктивно
процес мислення, предметно мислиме щось". Мле в абстракції
свідомість виступає на шлях відриву, на шлях фіксації, що затримує,
а тому ця свідомість розриває живе, безпосереднє ціле на частини,

на шматки, сторони, елементи тощо. Встановивши в матеріялі щось

різне, свідомість зупиняється на ньому, зупиняється на цій частині, а

друга частина або форма підпадає забуттю й усуненню. Тому частина,

що утримується, ізолюється від зв язку з іншими елементами і в

наслідок ця частина виявляється відірваною, ізольованою і

протиставленою.

) Примітки: Про принципіяльну ріжницю між конкретно
- емпіричним та

конкретно -

спекулятивним серед буржуазних коментаторів Геґеля є розходження.
Деякі з них стоять на такому погляді, що Гегель не відкидав, а визнавав конкретно-

емпіричне Вунд, Роджерс. Друга частина, наприклад, такі як Герман, Шпрінгер, а

також і Ільїн, мають той погляд, що Гегель відкидав за конкр
- емпіричним усяку

дійсну реальність поняття, при чім деякі з них співставлять відношення Геґеля до

почуттьового світу з відношенням Платона.
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Формально - абстрактне або формально - логічне знання також

не істинне, але це не значить, іцо його Гегель відкидає, вірніше, це

не значить, що Гегель за формальною логікою заперечує всяке

значіння. Формально - логічне знання просто вищою мірою обмежене.

Нижчі емпіричні науки та формальна логіка підготовляють ґрунт для

істинної філософії. Все лихо абстрактно - формальних понять у тому,

що вони не здатні до синтези.

Вже раніш було зазначено, що за Гегелем істинна філософія
конкретна і щодо свого предмету, і щодо своєї методи. Це значить, що

елементи її предмету не залишаються розрізненими многістю, але

вступають до живого синтетичного зв язку, який об єднує їх у нову

своєрідну живу єдність. Цей конкретний зв язок не є лише пізнавальна

синтеза, але дійсна жива синтеза самих елементів, самого предмету. Для

такої синтези абстрактно - формальне поняття непридатне, непристосо-
ване. Кожне абстрактне поняття само по собі тотожне і незмінне. Воно

або А", або не А . Воно однотонне, одноформенне. Зміст його не

може змінитися, бо інший зміст є змістом іншого поняття. Тому
абстрактно - формальне міцне, зафіксоване, нерухоме. Воно сухе,

закостеніле, позбавлене всякої гнучкости, холодне, безцвітне, мертве

тощо. Тут усе складається в зовнішньому відношенні. Абстрактно -

формальне само по собі кінцеве і воно не може посягати на справжє

добро спекулятивної філософії .
Формальна абстракція є лише одиничність, вона не може

охопити загальности. Відбираючи й підносячи з усієї многости

данности лише одну поодиноку сторону предмету, поняття тут залишається

прикутим до цієї одиничної сторони, і ця прикутість визначає назавжди

зміст поняття; видаючи виділену одиничність за щось загальне,

відірване від інших змістів і інших понять воно само є лише

одиничним поняттям, що приліпилося до одиничного змісту. Тому
через одиничне розсудкове поняття може бути пізнана лише

одинична властивість почуттьового світу. У формальній абстракції кінець-

кінцем також виходить усе розірвано, відчуджено, чопорно тощо, як

і в конкретно
- емпіричному. Вся велика армія абстрактних понять

також роздріблена, розкидана дискретною многістю логічних атомів,

і вся перевага їх перед атомами емпірії лише в їхній мисленно-

загальній формі. А тому формальне поняття не підходить для

спекулятивного ладу відношень, які покояться на змістовності та на

конкретності своїх елементів, а між тим формальна абстракція
беззмістовна і дискретна. Це просто розсудкове поняття, воно є чиста

й пуста беззмістовна мисленність.

Панування формальної абстракції привело до розвалу, до від-

сутности всякого безумовного зосередження" та субстаціональної
сутности, а тому Гегель вважає за конче потрібне покласти межу цьому

розвалові; треба було визнати, що абстрактно - формальне поняття

недосконале, незакінчене та нерозвинене, йому не стає внутрішньої
органічної доцільности.
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Усе чисто -

розсудкове мислення чуже поняттю, воно не знає

спекулятивної мислі, воно відірване від філософської ідеї, а тому

нерозумне й иедуховне. На такому шляху, на якому стоїть це

розсудкове мислення, істина не схоплюється, бо самий головний елемент

його формальна абстракція не істинний. Усе, чого торкається це

невірне знаряддя пізнання, виявляється роздрібненим, умертвленим:

розум, дух, безкінечне, дійсність, життя, організм, поняття, істина і т. д.

все перекручується неправдиво, все розпадається на порожні й мертві
абстракції. Розсудкова філософія за Гегелем є прояв органічної
упертости й пізнавального безумства. Треба відмовитися від цього

розсудкового мислення і піднятися до спекулятивного мислення, до дійсної,
істинної, себто спекулятивної конкретности. Цю істину й

спекулятивну конкретність і відбиває філософія Гегеля. В цій філософії мисль

сковзає не на поверхні, а повернута всередину, вона має справу
з дійсною об єктивністю. Істинна об єктивність дається не зовнішнім,

а лише внутрішнім чином. Спекулятивне мислення не просто абстрактне
мислення, а щось більше: мислення, що своєрідно
сполучилося зі спогляданням. Тут проводиться повне злиття мислі з

пізнаваним предметом. Мислення тут не відірване від предмету,
суб єкт не відірваний від об єкту; тут встановлюється тотожність суб єкту
та об єкту. Тут свідомість, мисль проникає в предмет, живе в

предметі, перебуває в ньому, розчиняється в предметі і сама проникається

предметами. Свідомість заглиблюється в предметі. Лише спекулятивна

філософія, с.-т. філософія Гегеля, встановлює дійсну реальність
мислі, загальність мислі, встановлює дійсну, с.-т. -

спекулятивну за.

гальність.

Оскільки цей розділ у мене дуже затягнувся, я, за браком місця,
на реальності думки зупинятися тут не буду, а скажу лише кілька

слів про ідею загальности і перейду до коротенького вияснення поняття

конкретно
-

спекулятивного, хоч на ідеї загальности, власне кажучи,

слід було б зупинитися більше, бо ніде так яскраво не виступає

відмінність гегелівської логіки від формальної.
Спекулятивна загальність є щось що само себе пізнає, вона є

сам - себе - знающий розум. Вона являє собою остільки ж об єкт,

предмет, даний свідомості, оскільки й суб єкт свідомости; вона являє собою

тотожність суб єкта та об єкта. Ця загальність є жива, творча сила, біжуча,
рухома; вона сама себе рухає в якості ідеї, що саморозвивається, в

якості поняття, що саморозвивається. В Гегелівському понятті загальности,

хоч і на ідеалістичний манер, але розв язується питання про сутність та

взаємодію загального (Mllgemein), особливого (Besonder), та поодинокого

(Einzeln). Загальне рухається через особливе до поодинокого, і лад

відношень зводиться до того, що особливе входить у загальне, як

його жива частина, а загальне входить в особливе, як його жива

сутність, і далі поодиноке входить в особливе, як його жива частина,

а особливе входить у поодиноке, як його жива сутність. Нарешті
виходить, що поодиноке зливається з загальним, вони одне одне про-
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никають, встановлюючи тотожність протилежностей !). У своїй книжці

Ільїн зазначає, що категорія конкретности", як самостійний спосіб

буття, не одержала у Гегеля окремого місця ні в одній з його вчень.

Це пояснюється саме її центральним та універсальним значінням. Як

категорія категорій, вона й не могла знайти собі місця серед рядових

визначень. Вона скрізь" і почасти н і д е . Вона мов би не зміст",
а найглибша природ? всіх змістів. Відродивши ідею конкретности,

Гегель надав їй нового, поглибленого спекулятивного" значіння,

поставивши її в ряд інших гносеологічних категорій, як останню,

вищу ланку цього ряду: конкретно
- емпіричне", абстрактно -

формальне", абстрактно - спекулятивне" і, нарешті, конкретно
-

спекулятивне".

Він сполучив конкретність" з абстрактністю". Від конкретно-

емпіричного" він відкинув емпіричне", але зберіг ідею

конкретности", а від абстрактно - формального" відкинув формальний характер,
але зберіг ідею абстрактного", і от вища сфера й утворюється через

спекулятивне поновлення обох ідей, що зберігаються, та їх своєрідне
проникнення.

Спекулятивна конкретність має градації й щаблі. Ці градації
характеризують не природу самого зрощення", а лише обсяг змісту,
що розкривається. Поняття може бути менш конкретним і більш

конкретним. Поняття є тим конкретніше, що більший його обсяг,

що більший і повніший його зміст. Спекулятивна конкретність
завжди вказує на те, що поняття не пусте, що воно має певний

зміст, що воно наповнене. Конкретність поняття свідчить про м н о-

гість, заховану в його обсягові, та про різноманітність його

змісту. Те, що конкретне, те володіє багатьма якостями, багатьма

визначеностями. Конкретне має в собі багато різних визначень,

властивостей та зв язків і через це володіє цілим багатством змістовно-

стей. Що конкретніше поняття, то воно багатше, то воно змістовніше,

*) Ленін у конспекті Н. Л.",стор. 193 - 5, торкаючись розвитку загального,

особливого та поодинокого, зазначає, що цей розвиток викладено у Геґеля

найвищою мірою абстрактно й abstrus", що К, Фішер викладає ці абстрактні"
міркування дуже невдало, додаючи тривіяльности проти французької революції, і не дає

читачеві ключа до розуміння важких переходів і т. д. Проти цього місця на

берегах рукопису є така примітка Вол. Ільїча: Читаючи ... ці частини праці треба
назвати: найкращий спосіб, щоб заболіла голова".

Володимир Ільїч цим не обмежився і далі в рукопису зазначає: Як видно,

і тут головне для Геґеля намітити переходи. З певного погляду, за

певних умов, усе загальне є окремим, окреме є всезагальним. Не тільки (1) зв язок,
зв язок безперервний усіх понять і суджень, але (2) переходи одного в інше,
і не тільки переходи, а й (3) тотожність прогивенств, ось що для Геґеля головне.

Але це тільки просвічує через туман викладу архі - abstrus". Історія думки з

погляду розвитку та застосування загальних понять і категорій логіки ось що

потрібне". М проти цього на берегах рукопису є така примітка : Чи це все ж таки

данина старій, формальній логіці? Так! Це данина, данина містицизмові

ідеалізмові". І далі Ось багатство визначень" і визначень понять цієї частини

логіки".
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то більше воно розвинене, то більше воно завершене. Спекулятивно-
конкретне синтетичне, але ця синтеза не є якимсь простим

агрегатом, формальною синтезою, чимсь поверховим, а синтезою, де

визначення з єднуються істотним внутрішнім способом. Спекулятивна
конкретність завжди являє собою різноманітність, що зрослася в єдність.

Як ми повинні поставитися до Гегелевого вчення про

конкретність ?

За браком місця, в цій статті нема ніякої можливости зупинитися
більш-менш докладно на цьому вченні; для цього потрібна окрема

стаття, але кілька слів сказати слід. Поперше, слід викинути

ідеалістичну установку Гегеля об єктивний світ інобуття абсолютної

ідеї; слід відкинути, що у нього абсолютна конкретність є дух
або ідея.

Подруге, у Гегеля, як у послідовного ідеаліста, конкретність
поняття тотожна зі своїм предметом; цього діялектичний матеріялізм

прийняти не може, для діялектичного матеріялізму поняття конкретне,

якщо воно являє собою визначення, за яким можна мислено

відтворити конкретний предмет. З погляду діялектичного матеріялізму,
тотожність поняття не може бути абсолютною, як це є у Гегеля,
діялектичний матеріялізм визнає відповідність поняття з предметом, з

об єктом, як про це говорить Ленін: Матеріялізм взагалі визнає

об єктивно-реальне буття (матерію) незалежно від свідомости, від

почуття, від досвіду тощо людства. Матеріялізм історичний визнає

суспільне бутґя незалежним від суспільної свідомости людства.

Свідомість і там, і тут є лише відображення буття, в кращому разі

приблизно вірне (адекватне, ідеально - точне) його відображення
(т. X, стор. 275).

Далі, хоч Гегель на свій ідеалістичний кшталт і розв язав
питання про сутність та взаємодію загального, особливого та

поодинокого, але дійсного зв язку між цими категоріями все ж таки не дає;

не дає він і дійсних переходів.

Крім того, діялектичний матеріялізм безумовно відкидає

Гегелівську тотожність суб єкта та об єкта, а визнає їхню єдність; про це

майже не було потреби й говорити.

Щодо Гегелевої критики конкретно
- емпіричного, то, на мою

думку, з деякими зауваженнями, взявши на увагу вищенаведені

міркування, підписатися під цією критикою діялектичний матеріялізм може,

і майже без усяких зауважень можна підписатися під критикою

абстрактно
- формального.

Основоположники діялектичного матеріялізму, безумовно, з

Гегелевого вчення про конкретне поняття взяли все, що там було
найбільш істинного, але, на мою думку, це зовсім не значить, що

більше там не залишилося такого, що можна було б ще взяти й

використати для діялектичної логіки. В цьому вченні для діялектичної

логіки є багато близьких та плодотворних ідей,, які чекають на

розроблення і ще можуть бути використані.
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ПЕРЕХІД ВІД СУТНОСТИ, ЯК РЕФЛЕКСІЇ, ДО ЯВИЩА

Як відомо, у Гегеля все тріядичне. Вчення про суть

складається з трьох відділів. У свою чергу й вчення про явища

складається також із трьох розділів: 1) здійснювання, 2) явище й 3) сут-
носне відношення. Своє вчення про категорію явища Гегель починає

з того, що сутність повинна з явитися. За Гегелем сутність не є щось

протилежне буттю, а явище в свою чергу також не є щось

протилежне сутності. Буття, як тільки таке, що здіймає з себе буття, і є

сутність. /Зле сутність, як проста рівність із собою, є, навпаки, також

буття. Вчення про буття містить у собі Першу гіпотезу: буття є

сутність; друга гіпотеза: сутність є буття становить зміст першого

відділу вчення про сутність. /Зле це буття, яким робить с$бе
сутність, є сутносне буття, обернення на сутність вихід із

негативности та внутрішности. Отже, сутність з являється". ( Н. Л. , ч. II, стор. 74).
З цієї цитати бачимо абсолютні об єктивізм і монізм Гегеля; суть цього

об єктивізму та монізму полягає в тому, що у Гегеля нема розриву
між сутністю та явищем. Сутність рефлектує себе у явище, але в той

самий час явище несе в собі сутність. Таким чином, тут бачимо, що

те, що було у Канта об єктивним (сутність) і суб єктивним (явище),
у Гегеля є об єктивним і те й друге.

Треба зазначити, що взагалі переходи від однієї категорії до

іншої у Гегеля в своїй більшості є сугубо темні". Це неодноразово

відзначав у своєму конспекті Н. Л. Ленін, це відзначає також і

Енгельс, кажучи в листі до Шмідта (211) та в Діялектиці Природи",
що у Гегеля переходи однієї категорії до іншої або однієї

суперечности до іншої майже завжди свавільні". Сугубо темний" перехід
від міри до сутности, сугубо темний" і перехід від сутности до явища.

Хоч як намагався К. Фішер у своїй Історії філософії" (в книжці про

Гегеля) з ясувати переходи, щоб вони були цілком ясні для наших

читачів", але у нього виходить або велика натягненість, або зовсім

невірне пояснення. /Зле не можна сказати, щоб для діялектичного

матеріялізму ці переходи не були важливі, бо тут полягає діялектика,

тут полягає суперечність, що веде вперед. Ця туманність,
натягненість, а іноді й просто свавільність переходів, у Гегеля пояснюється

тим, що у нього йде процес руху однієї мислі, процес руху логічної

ідеї, відірваної від реальної дійсности.

Переходом від сутности, як рефлексії у ній самій, до явища

служить категорія основи". Тотожність, ріжниця противенства

(суперечности) конструюють основу", яка й покладається як існування, себто

як річ.
ЗДІЙСНЕННЯ

У розділі про здійснення Гегель розглядає відношення таких

категорій, як: а) річ та її властивості, Ь) склад речі з матерій і с)

розклад речі. Цей розділ має ще описове відношення до сутности. Річ

тут розглядається спочатку статично, а вже потім динамічно.
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Яким же чином відбувається перехід від сутности до здійснення,
інакше кажучи яким чином сутність із рефлексії у себе самої

здійснюється? Вже раніше було зазначено, що тотожність, ріжниця й

протилежність конструюють основу", яка й покладається як існування",
себто річ.

Це існування" (Dasein) безпосереднє, воно ще розглядається

без рефлексії, себто воно ще не обумовлене рефлексією. Ця річ
ще безпосередня, загальна (вона відповідає Кантівському
предметові), Гегель визначає її терміном Sache", вона ще не здійснена. Вона

ще мислима річ", ще сама в собі. Ллє ця річ (Sache) має

існування й визначена, як каже Гегель, подвійним чином" : з одного боку
в своїх умовинах, а, з другого в своїй основі, інакше тотожність

умовин і основ і є ця мислима річ". Ця річ поки ще міститься

немов би захованою в умовинах та основі мислима річ є раніше,
ніж вона здійснилася".

Як у категоріях буття рух переходу однієї визначености в іншу
являє собою ставання, так і тут вихід мислимої речі" до здійснення

(Existenz) є ставання. Рух мислимої речі, що полягає в тому, що

вона, з одного боку, покладається через її умови, а, з другого

через її основу, є тільки зникання видимости опосередкування.
Ставання стану мислимої речі являє собою, отже, виступання, простий
вихід у здійснення, чистий рух її до самої себе" (стор. 73). Для
того, щоб мислима річ" здійснилася, з одного боку, повинні бути
всі умовини, а, з другого, щоб основа досягла зрілости й закінченосги,

себто застосовуючи тут категорію міри, щоб міра основи

здійснилася; якщо це все є, то мислима річ" виходить у здійснення, себто

здійснюється. Коли є всі умови мислимої речі, то вони здіймають
із себе як безпосереднє існування й гіпотезу, і однаковим чином

здіймають із себе основу. Основа викриває себе як видимість, що

безпосередньо зникає; цей вихід є тому тотожній рух мислимої речі
до себе, і її опосередкованість через умовини та основу являє собою

їхнє зникнення. Вихід у здійснення через це остільки безпосередній,
що він опосередкований лише через зникнення опосередкованости...

Ця опосередкована основою й умовиною визначеність, що через

зняття опосередкованости стала тотожньою з собою, є здійснення

(Existenz) ( Н. Л. , ч. II, ст. 73 741)- Таким чином, видно, що існування"
(Dasein) безпосереднє, здійснення" (Existenz) опосередковане,

обумовлене рефлексією, але в той самий час воно нам дається знову
як безпосереднє, воно лише виникло через опосередкованість.
Сутність повинна перейти і переходить у здійснення, вона стає вже

невіддільною від свого здійснення. Здійснення ж, як здійснене, як щось

існуюче, і є річ (Ding); ця річ уже опосередкована, вона

розглядається через рефлексію, себто, як відображена в себе і в інше.

*) 3 приводу здійснення мислимої речі Ленін у конспекті Н. Л. зазначив:

Очень хорошо! При чем тут абсолютная идея и идеализм ?
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РІЧ ТА II ВЛАСТИВОСТІ

Про річ та її властивість (а також про силу, закон і явище)
Гегель говорить і в Феноменології духу". Але те, що там складає

щаблі свідомости або неминучі форми уявлення (феномени), тут, у

Логіці", відограє ролю щаблів логічної ідеї або категорій.
Поруч із виясненням істинного значіння визначення речі, Гегель

подає руйнівну критику Кантівської речі в собі". Ще в першій
частині Логіки", у вченні про буття, Гегель говорить: річ у собі є

вельми проста абстрактність, але протягом певного часу її вважалося

за вельми важливе визначення, немов би за щось вище, так само як

вираз, що ми не знаємо, що таке є речі в собі, визнавалося за

багатозначну мудрість. Речі вважаються в собі, оскільки абстрагуються від

усякого буття для іншого, тобто оскільки їх мислиться без усякого

визначення, як ніщо. В цьому сенсі, певна річ, не можна знати, що таке

річ у собі. Бо запитання : що таке ? вимагає, щоб було вказано

визначення ; але, оскільки речі, видносно яких її вимагається, повинні бути
разом речами в собі, тобто саме без визначень, то в запитанні

неминуче вже міститься неможливість відповіді або інакше ставиться

безглузде запитання. Річ у собі являє собою те ж саме, щось

абсолютне, про що нічого не відомо, крім того, що у ньому об єднане.

Тому то ми знаємо дуже добре, що є в цих речах у собі; вони, як

такі, є не що інше, як фальшиві, пусті абстрактності" ( Н. Л. , ч. 1, ст. 59).
Взагалі Кантівська річ у собі" не один раз критикується Гегелем.

Він критикує її ще у вступі до Логіки", в Енциклопедії", де критикує

критицизм, і в Феноменології". І тут, у вченні про річ та її

властивості, він не може, щоб ще раз її не розкритикувати. Річ у собі, що

відограє таку важливу ролю в Кантовій філософії, є тут як один із

моментів речі, а саме як момент її абстрактного відбиття в саму

себе, що на ньому зупиняються, коли абстрагуються від протилежного

моменту, від відбиття речі в інше, та від її різних визначень. Ця пуста
основа всіх різних визначень речі є Кантова річ сама в собі" ( Енц. ,
§ 124). Куно Фішер, немов намагаючись захистити Канта від цілком

правдивих нападів Геґеля, вказує, що Кантівське розуміння речі в собі

має зовсім інше значіння, ніж та, про яку каже Гегель, як про пусту

абстракцію"; себто можна зрозуміти К. Фішера так, що Гегель у

своїй критиці не влучає в ціль. Але таке пояснення безумовно невірне.
Гегель у своїй критиці цілком має рацію і влучає саме туди, куди слід.

Критикуючи Кантівське розуміння речі в собі, Гегель не заперечує

існування речі в собі. Він критикує Канта не за те, що він визнає

річ у собі (бо річ у собі визнає також і Гегель, але як момент речі),
а за те, що Кант уперто утримується на абстрактній речі в собі, як

на остаточному визначенні" ( Н.Л.", ч. II, ст. 82), за те, що Кант визнавав,

що річ сама в собі неприступна нашому знанню : Кажуть, що річ сама

в собі ухиляється від нашої мислі. Це так, бо знати предмет це

значить проникнути в його конкретне визначення; навпаки річ сама
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в собі є не що інше, як цілком абстрактна, невизначена річ у собі

загалом. Мле, кажучи про річ саму в собі, з однаковою рацією можна

було б говорити про якість саму в собі, про кількість саму в собі

тощо, розуміючи ці категорії в їхній абстрактній безпосердності, тобто

незалежно від їхньої різности та їхньої внутрішньої визначености

( Енц. , § 124). Кантівське розуміння речі в собі це розуміння
розсудкове, а розсудкове розуміння діє свавільно, якщо розглядає лише річ,
як вона є в собі самій. Розсудок не бере речі в їхньому істинному
значінні, не бере їх в усій їхній повноті, а в односторонній формі
їхнього існування або в їхній абстрактності .

Для пояснення, як треба розуміти річ у собі, Гегель наводить

приклад з людиною, державою, зерном. Людина, як вона є в собі, є

дитина, але вона не зупиняється на цьому, а неминуче розвивається,

робиться вільною і розумною для себе . Можна розглядати зерно, як

рослину, в самому собі, але зерно або рослина в самому собі

неминуче розвивається; так само й усі речі не обмежуються в своєму

існуванні абстрактним моментом; вони неминуче відображаються в

друге, й тому мають властивості.

За Гегелем річ є цільність, вона складає єдність, де розвиваються

два визначення: основа та існування. Відмінний характер речі полягає

в тому, що вона відображається в друге, через що містить у собі

ріжниці і є визначена й конкретна річ.
Я не буду тут багато зупинятись на тому, яке місце займе річ у

собі в діялектичному матеріялізмі, себто як діялектичний матеріялізм

розв язує це питання; це питання в нашій марксистській літературі
достатньою мірою з ясовано (Див. Леніна т. X та Енгельса Людв. Ф. ).
Досить лише зазначити, що, з погляду діялектичного матеріялізму, речі
в собі існують не взагалі , себто без дальших визначень, а як конкретні,
визначені речі зовні нас із великою кількістю властивостей, якостей,
що в процесі пізнання стають нам відомі: з непізнаних пізнаними,
з речей у собі речами для нас. Гегелеве розв язання питання про

річ у собі має для діялектичного матеріялізму безумовно велику
цінність. Під Гегелевою критикою Канта ми можемо підписатися, що й

робить Плеханов (див. VIII т., стор. 381 і далі). Для нас має цінність
не лише Гегелева критика Канта, як така, а має цінність діялектичний

підхід Гегеля до розглядання предмету речі. Вже звідси можна

зробити висновок, що за Гегелем кожний предмет складає єдність

протилежностей, у ньому виявляється внутрішня суперечність. Уже було
наведено цитату з Діялектики Природи , де Енгельс позитивно

висловлюється про Гегелеве трактування речі в собі. Ленін також (у
конспекті) не проходить мимо Гегелевого розв язання проблеми речі в

собі й називає його розв язання дуже глибоким.

Чи можна сказати, що Гегель цілком матеріялістично роз вязав
питання про річ у собі? Ні, цього сказати не можна. Виходячи з

діялектичної методи, він питання розв язав, але виключно в логічній

площині, в дусі ідеалізму, с. - т. дав перевернуте розв язання, поставлене

52



на голову. Не слід забувати, що хоч за Гегелем річ у собі приступна

пізнанню, але у нього сама річ є лише один із щаблів абсолютного

духу, що сам себе пізнає. Таким чином, лише діялектичний

матеріялізм цілком, можна сказати адекватно, розв язує цю проблему, за-

значаючй, що матеріяли речі існують поза нашою свідомістю", але ці

речі не абстрактні, вони мають властивості; ці речі ми пізнавати

можемо й пізнаємо.

На цьому про річ у собі можна й скінчити, а перейти до того,

що розумів Гегель під властивістю речі та в чому полягає ріжниця
між властивістю та якістю. Це вияснення має особливо важливе

значіння, бо у нас часто змішують якість із властивістю, часто порівнюють
якість і властивість або дорівнюють якість до суми властивостей

тощо (див. Сараб янова).
Поняття якости та властивости Гегель розглядає і в І частині

Логіки у вченні про якість". Уже там Гегель досить яскраво вказує, що

саме треба розуміти під якістю, а що під властивістю. За Гегелем

(а діялектичний матеріялізм це приймає), властивість треба розуміти
як одну з форм відношення. Якість (Qualitat) є властивість (Eigen-
schaft) передовсім і переважно в тому значінні, оскільки вона

викриває себе у зовнішньому відношенні, як іманентне

визначення. Наприклад, під властивістю трав розуміють визначення, що

не тільки взагалі будь чому властиві, але такі, що через них вони

своєрідно зберігають себе відносно до іншого, не допускають у

себе чужих, покладених у ньому, явищ, але самі заявляють свої власні

визначення в іншому, хоч би вони й не відкидали їх від себе" (Л., ч. І,
стор. 54). Але ще ясніш Гегель каже тут, с.-т. у вченні про явище" :

Певна річ має властивість; вони являють собою поперше, її

певні відношення (підкреслення моє Б.) до другого; властивість дано

тільки як певний спосіб взаємного відношення, вона є тому
зовнішньою рефлексією і стороною стану речі. Але, подруге, річ у цьому
стані є в собі, вона зберігається у відношенні до іншого; вона є,

таким чином, все ж таки тільки деякою зверхністю, разом з якою

здійснення підпадає становленню буття та зміні; тому властивість у
ній не втрачається. Річ має властивість, що полягає в тому, щоб

творити в іншому те або інше й виявляти себе своєрідним способом у

своєму відношенні. Вона виявляє цю властивість лише за умови
певного відповідного стану іншої речі, але ця властивість разом із тим

своєрідна для неї і являє собою її тотожню в собі засаду;

через це дану рефлектовану якість зветься властивістю" (Н. Л.,
ч II, стор. 81).

З наведеної цитати видно, що Гегель дає визначення

властивости, як відношення до іншого, як відношення, де щось" виявляє своє

в себе". Звідси можна зробити висновок, що пізнати властивість

речі, значить пізнати її в собі буття", бо воно то й виявляється у
властивостях. Якщо ми порівняємо Гегелеве визначення з визначенням

Плеханова, то не знайдемо ніякої ріжниці. В однім місці, ставлячи
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питання, пт треба розуміти під властивістю речі, Плеханов відповідає -

це саме той спосіб, що ним вона (річ Я. Б.) діє на нас безпосередньо
або посередньо". Безперечно, що Плеханов розумів при цьому те,,

що властивість речі виявляється не лише відносно до нас, а й

відносно однії до одної, помимо нас, себто, що це виявлення не лише

суб єктивне, а й об єктивне.

За Гегелем, через властивість речі відрізняються одна від одної,,

через властивість вони перебувають у взаємодії; властивість бо й

надає речі визначености, через що якась річ є саме ця річ.
У звичайному слововживанні нема нічого страшного

ототожнювати якість і властивість, але в філософському це ототожнювання

неприпустиме, в філософському розумінні є сутнісна ріжниця між якістю

й властивістю, і ця ріжниця, за Гегелем, полягає в тому, що якість

є безпосередня визначеність щось, те саме негативне, через що

буття є щось... а властивість речі є негативність рефлексії, що

через неї здійснення взагалі стає здійсненим і, як проста тотожність із

собою, річчю в собі. Ллє негативність рефлексії, знята

опосередкованість, є по суті сама опосередкованість і відношення; проте, не до

іншого взагалі, як якість, що є не рефлектована (підкреслення
моє Я. Б.) визначеність, а відношення до себе, як до іншого; інакше

опосередкованість, що є безпосередньо також тотожність із

собою) Н. Л., ч., II стор. 80 81). З цієї цитати, а також із наведеної

вище, видно, що якість це визначеність речі нерефлектованої, а

властивість визначеність речі в рефлексії, у відношенні до іншої,

себто рефлектована якість зветься властивістю". Властивість є якість

лише у відомому розумінні, а саме: у визначеному відношенні до

іншого"; лише в цьому розумінні можна сказати, що властивість є

якість. Властивість включає в себе момент відношення до іншого,
тимчасом як якість включає в себе й момент відношення з собою,
момент у собі буття". Якість це тотожня з буттям визначеність.

Будьщо перестає бути тим, чим воно є, коли втрачає свою якість.

Навпаки, хоч річ неминуче має властивість, проте, її існування не

зв язане з існуванням тих або інших певних властивостей, і вона може

втратити деякі з них, не перестаючи бути тим, чим вона є" (Енц.
стор. 146,226). Як бачимо, тут Гегель дуже виразно зазначає, що не можна

порівнювати якість із властивістю, бо річ може втратити будь-яку
властивість і залишитися тією якістю, якою й була до того;

властивість речі може змінитися, а її якість залишитися без зміни. На це

можна було б навести прикладів скільки завгодно. Наприклад, якась

істота змінює своє обарвлення й тим самим втрачає одну властивість,

набуває іншу властивість, але в той самий час не перестає бути тією

якістю, якою вона була до того. Людина може втратити якусь

властивість, але не перестає бути людиною. На мою думку, може бути й так,

що може змінитися якість речі, себто, що дана річ стала іншою річчю,
але та чи інша властивість залишається без зміни; або може бути
так: різні речі мають різні якості, а в той самий час вони можуть.
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мати якусь властивість однакову. Не можна також рівняти і якість до

суми властивостей. Про це в логіці Зігварта є прекрасне місце: Саме

відмінність речі від її властивостей робить несуперечною ту думку,
що однакова річ може мати одночасно й послідовно різні властивості.

Коли б річ була тільки сумою властивостей, тоді неможлива була б

навіть думка про змінність речі; за найменшої зміни ми мали б

зникнення передовсім єдности та заміну її на нову, інакше складену. Коли

в сумі змінюється бодай одна зі складових частин, то сума не може

залишатися однаковою, але сама стає іншою". Отже, коли якість є

сума властивостей, то вийшло б, що, коли річ втрачає ту або іншу
властивість, вона перестає бути тим, чим вона є.

Чи можна порівнювати або зводити якість до сукупности
властивостей ? На мою думку, таке порівняння ми робити можемо, але й це

порівняння буде непевним, неточним, воно мало чим відрізнятиметься
від того порівняння, яке роблять, рівняючи якість із властивістю; адже,

коли звести якість до сукупности властивостей, то буття для себе",
що є в якості, зникає, а залишається лише буття для іншого".

СКЛЯД РЕЧІ З МАТЕРІЇ

Кожна категорія у Гегеля вимагає переходу до іншої. 1 тут
поняття речі з її властивостями потрібує, щоб ці властивості перейшли
в самостійні матерії або елементи, з яких складається річ.
Властивості речі не можуть бути лише зовнішніми відношеннями, бо вони

входять у сутність речі. Себто проходять (проникають) у глибину речі,
і, проникаючи в глибину, вони й утворюють склад або комплекс її,
а тому їх і треба розглядати, як самостійні матерії, а річ складається

з них. Якщо раніш речі можна було розрізняти через властивості, то

тепер відміна однієї речі від іншої зводиться до того, чи є в ній різні
матерії та в якій кількості. Ці матерії, з яких складається річ, байдужі
щодо їхніх відношень, з єднання їх лише зовнішні просте зібрання,
і їхній зв язок насправді не містить у собі ніякого зв язку. Річ, як ця,

є просто її кількісне відношення, просте зібрання, що складається

так ож із таких самих. Вона складається з деякої певної кількости

однієї речовини, також із певної кількости іншого, також інших.

Цей зв язок, що зводиться до відсутности зв язку, єдино й складає

річ" (Н. Л,, ч. II, стор. 86).
і РОЗКЛАД РЕЧІ

Тому що річ визначена, як простий кількісний зв язок вільних

речовин або матерій, то вона цілковито змінлива. Мінливість речей
полягає в тому, що одна або багато матерій виділяється з неї або ж

приєднується, або ж змінюється співвідношення їхніх кількостей.

Речовини (або матерії) безупинно нестримно виходять із даної речі або ж

входять до неї, через що відбувається знищення або виникнення цієї

речі. Таким чином, виникнення та знищення цієї речі являє собою

зовнішній розклад її зовнішнього сполучення. Всі речі можна

розкласти на їхні складові елементи на цвітущі, пахущі й інші начала"
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(тут винен не Гегель, а стан науки того часу) на водень, кисень тощо.

Але цей розклад можливий лише в сфері неорганічної природи. В сфері ж

органічної природи такий розклад зробити неможливо. Невірно, коли

говорять, що тварина складається з кісток, м язів, нервів тощо.

Елементи в неорганічній природі байдужні до їхніх сполучень і можуть

існувати незалежно. Навпаки, частини й члени органічного тіла

зберігаються тільки в їхньому зв язкові й окремо одно від одного

перестають існувати". Ця Гегелева думка глибока й правдива, правдива не

лише в мікроскопічному розумінні, бо, коли відірвати якусь частину

від органічного цілого, ця відірвана частина перестає бути частиною

того цілого, бо вона, як частина, може існувати лише вкупі з цілим.

Ця Гегелева думка правдива й у мікроскопічному розумінні. Наука
досі ще як слід не знає складу живої клітини, не знає, з чого

складається, наприклад, фермент; ми не можемо розкласти клітину на

складові елементи так, щоб деякі з них не зникли, тощо.

Річ спочатку визначена тим. що вона складається з багатьох

самостійних матерій: звичайне уявлення на цьому й зупиняється, отже

й виходить, що в речі в однім місці є колір", в іншому тепло",
в третьому пахощ" тощо. Але матерії цілковито проникають одна

одну, в чому й міститься пунктуальність або негативна єдність речі.

Матерії є разом у пунктуальності, їхня також, або довгість, є в усякому

разі цією ж самою пунктуальністю, або також, як речівність,
визначається також по суті, як негативна єдність. Де, отже, є одна з цих

матерій, у тому самому пункті є й інша; річ не має в одному

місці свого кольору, в іншому свого духу, в третьому свого тепла

тощо, але,в тому пункті, де вона тепла, вона також має колір, кисла,

електризована тощо". (Н. Л., ч. II, стор. 88). Себто, інакше кажучи, річ є не

мішанина самостійних матерій - елементів, а хемічне, фізичне тощо

сполучення. Самостійна сталість матерій однії в іншій, як в одному, є взаємне

заперечення та проникнення проникнення". Цього то звичайне (не
філософське) уявлення зрозуміти не може, не може зрозуміти того,

що дальший момент у понятті речі полягає в тому, що в цій речі
одна матерія є там же таки, де й інша, і що те, що проникає, в тому

самому пункті є й тим, у що проникає, або, що самостійне є

безпосередньо самостійність і деякого іншого. Це суперечливо, але річ є не що

інше, як ця сама суперечність; отже, вона є явище" (Н. Л., ч. II,стор.89).
З цього видно, що Гегель критикує звичайне уявлення",

але цим звичайним уявленням і була наука того часу; він критикує
цю науку також за те, як вона уявила собі сполучення матерій у речі
під формою пористости тіл". Через те, що розсудок не може

зрозуміти суперечностей, заперечення заперечень та проникнення

проникнень", він змушений вигадувати різні темні пояснення, чим і є

пояснення сполучення матерій за допомогою пористости тіл", що одна

матерія проходить через пористість" у другу, а друга в третю

тощо. Хитрощі, що за їхньою допомогою уявлення відхиляє

суперечність самостійної сталости багатьох матерій в одному
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й тому самому або їхню взаємну байдужість за їхнього

проникнення, полягає, як відомо, у визнанні малої величини частин

і пор. Там, де виступає відмінність у собі, суперечність і заперечення

заперечення, взагалі там, де з являється вимога понять, уявлення

впадає у зовнішню, кількісну відмінність; щодо виникнення й знищення

воно звертається до ступневости, а щодо буття до малости, при чім

і те, що зникає, перетворюється на непомітну суперечність, у мішанину
понять, і дійсне відношення в гру невизначеного уявлення,
невиразність якого врятовує його від зняття себе" (Н. Л., стр. 88). Як видно

з цієї цитати, тут Гегель критикує також і вульгарну теорію еволюції

і, безумовно, під цією критикою ми можемо підписатися.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕРИВНОСТИ ТА НЕПЕРЕРИВНОСТИ

Як відомо, проблему переривности та непереривности матерії ще

й досі майже не розв язано; над нею б ється сучасна філософія,
теоретична думка взагалі, над нею працює й філософська матеріялістична
думка. Цю проблему ставить і розв язує Гегель. Цю проблему він

ставить і розв язує ще в своєму вченні про кількість, де зазначає, що

чиста кількість являє собою непереривність, прикладом чому служить

простір, час, матерія й світло, які не складаються з частин і є

нескінченні. Але, коли розглядати кількість емпірично, то воно уявляється
як переривне, як таке, що складається з частин. Величина ж є синте-

зою переривности й непереривности. Далі, розглядаючи екстенсивну й

інтенсивну кількість, Гегель зазначає, що екстенсивне є переривність, а

інтенсивне непереривність, але ці поняття творять єдність, бо вони

проникають одне одне, кожне екстенсивне є інтенсивне, кожне інтенсивне

екстенсивне. Таким чином, кількість є й переривна, і непереривна.

Тут, у вченні про категорію явища , Гегель також розв язує цю

проблему. Якщо речі розглядати з погляду їхніх властивостей, то вони

непереривні, бо властивість речі складає середній термін між речами,

що співвідносяться. Через властивість речі знаходяться у співвідношенні,

їхня різність і їхнє співвідношення є одна й та сама їхня рефлексія
і одна й та сама їхня непереривність. Через це речі самі

впадають тільки в цю непереривність, що і являє собою властивість, і

зникають, як сталі крайні терміни, здійснені поза цією властивістю (Н. Л., ч. II,

стор. 83 84).
Але коли речі розглядати вже як такі, що складаються з

матерій, то вони переривні. Вони переривні, оскільки з початку

розглядаються, як зовнішнє сполучення речовин, як такі, що складаються

з багатьох самостійних матерій, а тоді треба припускати існування
атомів і порожнечі. Далі ж, коли розглядати матерію, як

пунктуальність, що в тому пункті, де є одна матерія, є й друга, і третя і т. д.

річ, а також і матерія, є тому вже знову непереривна.
З приводу Гегелевого розв язання проблеми переривности та

непереривности матерій, Енгельс у Діялектиці Природи каже: Гегель

дуже легко справляється з цим питанням про подільність, кажучи,
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mn матерія є і те, і друге і подільна і неподільна, і в той самий

час ні те, ні друге; це зовсім не є відповіддю, але це тепер майже

доведено" (стор. 29). Як тут розуміти Енгельса? На мою думку, треба
розуміти так: матерія дійсно є переривна й непереривна, і в цім

відношенні Гегель має цілковиту рацію, але цього він не довів і не міг

довести, виходячи з розвитку логічної ідеї, а також спираючись на стан

науки того часу. Я тепер, як зазначає Енгельс, це майже доведено;

і, дійсно, за такий доказ може служити теорія квантів Плянка. Плянк

каже, що всі процеси відбуваються через кванти, себто переривно?
а, з другого боку, всі явища і є непереривні, бо всі ядра електронів
являють собою електризовані заряди. Ці заряди ^іють, утворюють

магнетні поля, що проникають одне одне, себто роблять неперерив-
ність. Таким чином, матерія є і переривна, І непереривна.

Як ми повинні поставитися до Гегелевого вчення про річ, себто,
чи можемо ми це вчення прийняти ? На мою думку, можемо. До цього

вчення в повній мірі стосуються Енгельсові слова: Гегель тут

послідовніший ;матеріяліст, ніж сучасні дослідники природи". Коли ми

відкинемо деякі ідеалістичні моменти, коли ми відкинемо те, що у нього

йде лише саморозвиток логічних понять, логічної ідеї, що у нього річ
є щабель абсолютного духу тощо, а візьмемо саморозвиток

об єктивного світу, себто перезернемо, його концепцію його вчення стає мате-

ріялістичним. Про. це вчення можна також сказати, що тут Гегель немов

би з ідеалістичних сфер знизився до реальної об єктивної дійсности.
У Святому сімействі" Маркс каже: Гегель дуже часто серед

спекулятивної характеристики речі дає нам дійсну характеристику

речі, характеристику, що охоплює саму річ. Ці дійсні висновки серед

спекулятивних змушують читача приймати спекулятивні висновки за

дійсні, а дійсні за спекулятивні". І це справді так.

Гегель навчає, що треба зрозуміти те, що кожний предмет (або
поняття) є нерозривна єдність або тотожність, єдність

протилежностей, бо цей предмет перебуває в становищі руху, зміна розвитку.
Я треба зазначити, що Гегелівська тотожність не є розсудкова,

абстрактна, формальна тотожність, а конкретна, у якої різні визначення

нерозривно зрослись, а, значить, вона є реальна тотожність, тимчасом

як формальна тотожність не припускає ріжниць, а тому є нереальна
тотожність і існує лише в думці.

Діялектичний погляд полягає передовсім у тому, що предмет

(річ) існує об єктивно й містить у собі суперечності. В цьому й

полягає конкретний характер предмету він єдиний і суперечливий
одночасно. Всяка конкретна річ містить у собі багато визначень,

складаючи в той самий час єдність. Предмет діялектики є синтеза

єдности й суперечности (різність протилежностей").
Ці слова Деборіна повною мірою можна навести, як висновок

з Гегелевого вчення про річ.

(Закінчення статті в наступному номері).
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1НЖ. ВИКТОР ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Про організацію вивчання історії розвитку

продуктивних органів суспільної людини1)
Після блискучих Марксових та Енгельсових історико

- технічних

аналіз марксистська думка, за незначними винятками, майже не

торкалася головної маси матеріалів, зосереджених на неосяжному тере-
ні історії техніки або, як назвав її Маркс, історії розвитку

продуктивних органів суспільної людини". Отже, з

багатьох складних причин, що не місце їх тут аналізувати,
утворилося таке становище, що історії продуктивних органів суспільної
людини, як розвиненої, самостійної, критичної науки,
в тому вигляді, як про неї мріяв ще Маркс2), марксистська наукова

думка покищо не знає, допіру лише беручися до утворення її.

У той самий час буржуазні дослідувачі, сперечаючись один із

одним про саме розуміння історії техніки, працюючи кожний на

свій кшталт, нагромадили вже величезні історико - технічні скарби,
та, на жаль, лише нагромадили їх, тенденційно підфарбувавши
солоденьким ідеалізмом і лишивши переважно у вигляді багатющих,
але сирових, несистематизованих нагромаджень. Проте, хоч і в

такому недостатньому вигляді, а мусимо визнати наявність буржуазної
історії техніки, як самостійної дисципліни, що має свої певні терени

діяльности, має свою наукову методологію, читається у вигляді спеці-

яльних курсів по деяких західньо - європейських вищих школах тощо.

ДЕЩО ПРО ЗНАЧІННЯ, ВЖЕ НАБУТЕ БУРЖУАЗНОЮ ІСТОРІЄЮ ТЕХНІКИ

Звернімо насамперед увагу на те значіння, що його вже здобули
історико-технічні питання по країнах із високорозвиненою індустрією.
Досить яскраво виявляє те значіння хоча б приклад славетного

історико
- технічного Deutsches Museum у Мюнхені, музею, що ним

*) Доповідь, зачитана 21 листопада 1928 р. на зборах секції історичного

матеріялізму катедри соціології Українського Інституту Марксизму.
2) К. Маркс. Капітал, т. І, 1927, стор. 214.
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справді має право пишатися Німеччина *). Пригадаймо те, що,

утворюючи цей, один із найвидатніших тепер у світі, історико
~ технічний

осередок, німецьке суспільство вилучило в лави творців його

найкращих представників німецької науки та техніки. Оскар Міллер, Рентген,.
Ван - Гофф, Еміль Фішер, Слабі, Вільгельм Сіменс, Фрідріх Сіменс,

Нернст, Цеппелін, Конрад Матшос та ціла низка інших відомих усьому

світові дослідників узяли найактивнішу участь в утворенні цього

Музею. Поруч із ними зустрічаємо в лавах творців його й таких

найвидатніших представників німецької індустрії, як Борзіг, Крупп, Лянген

і багато інших. Усі вони, як це виявляють хоча б їхні промови підчас

урочистого відкриття Музею2), а особливо яскраво доводить сама

їхня праця коло Музею, усі вони вважають історико-технічну
роботу за активний чинник у справі індустріялізації

країни.
Цілком погоджуються з ними щодо цього й представники

індустрії інших країн, визнаючи не тільки значіння історико - технічної,

роботи в справі індустріялізації, ба навіть визнаючи вже

реальну наявність практичних наслідків досі переведеної
історико

- технічної роботи. Усі американські інженери, що відвідували
Deutsches Museum , визнають його величезний вплив на прогрес

німецької техніки , каже директор Спілки Німецьких Інженерів (VDI).
С. Matschoss 8).

Саме так виключно великого значіння починають набирати
тепер історико - технічні питання й по інших країнах із розвиненою

індустрією та в тих, де цілком правильно поставлено, як

найактуальніші, на чергу сьогоднішнього дня саме питання індустріялізації. Варто
уваги, що на чолі розвитку історико - технічної справи стоять поруч
Німеччини саме Англія та Сполучені Штати Півн. Америки. Дальші
місця посідають Франція, Австрія, Чехо - Словаччина тощо.

Свого виключного значіння в справах індустріялізації набуває
історія техніки саме тому, що лише на базі її можлива

достатня плянова організація тех ні чної тво рчої роботи.
Справді, лише наявність знання про ввесь попередній розвиток, скажімо,

) Das Deutsche Museum" було закладено року 1903 і лише року 1925

відбулося його відкриття в спеціяльно - побудованому палаці, що набуло характеру

справжнього національного свята Німеччини. Див. Chronik des Deutschen

Museums 1903 1925". Munchen. 1927,

- ) Ibid., стор. 2, 32 76 та інші.

3) К. Матшос. Духовныесредства технического прогресса в Соединенных
Штатах Северной Америки (1920, стор. 80). Надзвичайно характерним для

Німеччини є те, що головою спілки німецьких інженерів (однієї з наймогутніших і най-

культурніших з числа таких у світі) є саме цей найвидатніший сучасний досліду-
вач і організатор історико - технічних питань. Крім того, що він керує історико-
технічним відділом цієї спілки (Technisch - Geschichtliche Abteilung) і редагує там

історико-технічні щорічники Beitrage zur Geschichte d. Technik u. Industrie" та

інші Історико-технічні видання VDI, Deutsches Museum тощо, він викладає,

починаючи від року 1909, протягом зимових триместрів двогодинний курс Історія,
техніки" в Берлін - Шарльоттенбурзькій Технічній Вищій Школі.
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якоїсь машини загалом або окремих деталів її, дозволяє цілком певно

виявити характер того розвитку надалі. Лише на підставі такої

аналізи можна, з найменшою витратою енергії, виявити всі ті зміни,

принаймні характер тих змін, що їх корисно запровадити в

будові тієї машини загалом або окремих деталів її. Отже, саме наявність

історико - технічних знань уможливлює, так би мовити, технічні

прогнози, виявляючи закони розвитку окремих технічних елементів.

Блискуче довів усе це хоча б фундатор сучасної теорії ма-

шинобудівництва й один із найвидатніших основоположників

німецької машинобудівельної індустрії Franz Reuleaux *) Напр., у його

курсі Theoretische Kinematik1 2*), що саме він ліг в основу сучасної
машино - будівельної науки, зустрічаємо численні приклади р о з -

в язання суто практичних машинобудівельних питань

лише в наслідок відповідних і сто р и ко - т ехн і ч н и х

екскурсів. Власне вся ця основна робота Reuleaux цілком побудована
на історико - технічній базі.

Саме в цій роботі подано, як відомо, клясичне, наявне в чисто

всіх підручниках, кінематичне визначення машини. За тим

визначенням у його сучасній формі машина є злагода, що має

за мету перетворювати або передавати механічну роботу, і становить

таке з єднання двох або кількох здатних до опору зовнішнім силам

органів, що в ньому рух одного викликає єдиний і витримано певний

рух решти" в).
Саме це кінематичне визначення машини, як згадано, здобуло

тепер загального визнання в сучасній технічній науці й саме його

зустрічаємо в більшості випадків технологічної аналізи машини. На цьому
визначенні машини й на дальшій кінематичній аналізі машини школи

Reuleaux виховано мало не всіх сучасних інженерів і техніків4).
Коли докладніш познайомитися з тим, як було утворено

Reuleaux його аналізу машини, то виявляється, що вона постала сама в

наслідок дослідження усіх попередніх технологічних аналіз машин. Лише

скористувавшися з усіх тих аналіз, що їх лишила нам історія,
проаналізувавши відоме визначення машини стародавнього римського

інженера Marcus a Vitruvius a Pollio, проаналізувавши дальші визначення

1) К. W е і h е. Franz Reuleaux und seine Kinematik. Berlin. 1925. Разом із

загальним оглядом праць Reuleaux подано відомості й про всі друковані праці останнього.

- ) F. Reuleaux. Theoretische Kinematik. Grundziige einer Theorie des Maschi-

nenwesens. Braunschweig. 1875.

:l) Я. Столяров. Теорія механізмів. 1926, стор. 2. (Fr. Reuleaux. Theoret. Kinem.

1875, § 1 3). z

4) На жаль, ще досі не маємо навіть спроб погодити соціологічне й

технологічне визначення машини, що вДхніх сучасних формах цілковито суперечать одне

одному. У той самий час цілком можливо погодити ці, протилежні покищо,

аналізи, ув язавши їх у гармонійну систему на базі відповідного погодження

соціологічних та технологічних принципів. Спробі порівняння тих аналіз

присвячено цілком один із розділів мого курсу історії продуктивних органів
суспільної людини, призначеного для вищих шкіл.
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машини Leupold a (1724 р.) та відомі праці дослідників XIX сторіччя ,)
лише скористувавшися з усіх цих попередніх праць, Reuieaux зміг

кінець - кінцем, на базі цієї історико - технічної дослідної роботи,
подати свою аналізу машини. По суті саме на базі тих самих

досліджень, як згадано, він зміг утворити й усю свою теорію механізмів.

Розгляд праць наслідувачів Reuieaux залишаємо осторонь,

вважаючи, що вже наведеного прикладу досить для того, щоб довести,

що історико - технічні знання вже відограли виключну ролю
в справі розвитку технічної науки.

Не зупиняючися на інших прикладах значіння наявности

історико - технічної бази в справі розв язання тих чи інших технічних

проблем, нагадаємо, що навіть у щоденній технічній праці
наявність тієї бази відограє часто виключно велику ролю. Досить
пригадати щодо цього хоча б будь -

яку конструкторську роботу.
Досить заглянути в будь-яке проектувальне заводське бюро, щоб

переконатися в цьому. Мджеж лише за наявности знання всіх законів

розвитку даного технічного елементу (а закони ті можна виявити лише

шляхом відповідних історико - технічних аналіз), лише за цієї умови
можемо мати цілком свідоме й плянове виявлення

характеру якоїсь нової конструкції або окремих елементів її з

найменшою витратою праці.
Виключно для прикладу візьмемо випадок проектування, скажімо,

якоїсь конусової печі. За дуже незначними винятками при
проектуванні нового заводу береться, без найменших конструктивних

змінювань, цілком такою, як вона є, якусь конусову піч останніх конструкцій,
найбільш підхожу до умов роботи на заводі, що його проектується.

Отже, в більшості випадків має місце лише безпосереднє шабльонне

наслідування вже виробленому типові, що його лише пристосовується
до нового заводу через відповідні перерахунки. Припустімо, що той

самий конструктор має змогу користуватися з ґрунтовної історичної

монографії Еволюція конусової печі", де буде зібрано чисто всі типи

конусових печей усіх часів, кінчаючи останніми новинами, і на

підставі відповідних аналіз виявлено основні закони розвитку цих печей

в цілому та окремих елементів їхніх 1 2).
Поперше, коли конструктор ознайомиться з аналогічною

роботою ще в процесі свого виховання, то його знання не тільки набуде
більшої глибини, а й буде організоване в певній системі законів

розвитку даного технічного об єкту, в нашому випадкові законів

розвитку кокусової печі як загалом, так і окремих елементів її.

Подруге, коли конструктор використає таку монографію в

процесі проектування нового заводу, то, маючи за тим дослідженням

1) F. Reuieaux. Theoretische Kinematik, ст. 592 594, де подано визначення

машини Vitruvlus a, Leupold a, Poncelet, Bresson a, Rhiilmann a, Laboulaye, Belanger'a
та багатьох інших.

2) Роботу на цю тему розпочала нині, за моєю ініціативою, катедра хемічної

технології органічних речовин Харк. Технологічного Інституту.
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зазначені закони розвитку того технічного об єкту загалом та

елементів його, він зможе, за найменшою витратою праці на шукання,

запровадити в своїй кокусовій печі відповідні зміни, фіксуючи свою

увагу саме на найважливіших з її елементів.

Саме так і в інших випадках проектування, наявність достатньої

історико - технічної бази може допомогти найправильнішому,
найшвидшому й найлегшому розв язанню тих чи інших завдань проектування,

цілковито позбавляючи його шабльонного копіювального характеру
й сприяючи його максимальному перетворенню на дійсно творчий
процес. Саме це, безперечно, і складає головне значіння наявности

історично-технічної бази в конструкторській роботі.
Не маючи завданням аналізувати тут усі ці питання, лише

пригадаємо ще й про ту величезну кількість корисної енергії
винахідників, що її марно витрачається так на відшукування вже давно

винайдених речей або на розв язання неможливих щодо здійснення проблем,
на зразок perpetuum mobile , тисячі проектів якого щороку

надходять на розгляд у патентні організації всього світу, перешкоджаючи
їхній роботі, як і на те, що їхня творча думка працює здебільшого
цілком безсистемно, неорганізовано. Зрозуміло, що таку

даремну витрату корисної енергії значно зменшує вже звичайне

поширення елементів технічних знань, але ж особливо зменшує ту

витрату саме організація всіх творчих процесів винахідника історико -

технічною систематикою.

Не зупиняючися на глибшій аналізі цих питань, мусимо визнати,

навіть на підставі лише згаданого, що саме наявність історико -

технічних знань може великою мірою*допомогти конструкторам та

винахідникам у їхній творчій роботі, організовуючи самий процес тієї

роботи й скеровуючи його на шляхи найлегшого, найдоцільнішого, а тому
й найекономнішого розв язання.

Лише за наявности розуміння цього суто практичного значіння

історико - технічної наукової бази в справі технічного прогресу, в справі
розв язання індустріяльних проблем, має місце те, що в передових
капіталістичних країнах запроваджено вже історію техніки як предмет

викладання до окремих шкіл, утворено розвинену сітку історико -

технічних науково
- дослідчих та освітніх осередків, де переводиться

величезну роботу щодо розв язання історико - технічних проблем і всіляко

поширюється історико - технічні знання в найширших колах

суспільства ).

СИСТЕМА БУРЖУАЗНОЇ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ

Основною базою розвитку буржуазної історії техніки, безперечно,
є багатющі історико - технічні музеї на чолі зі славетними Deutsches

!) Про величезне значіння історико-технічних скарбів для нас буде дещо

згадано у відповідному місці далі, після розгляду наслідків заміни буржуазної
історії техніки марксистською історією продуктивних органів суспільної людини.

63



Museum" у Мюнхені", Science Museum" у Лондоні" та Conservatoire

des Arts et Metiers" у Парижі l).
Надзвичайно вдалі форми оброблення та виявлення історико -

технічних скарбів цих музеїв варті наслідування. їхня робота не

обмежується лише їхніми стінами, а поширюється на ввесь терен країни

у формі відповідних науково
- дослідних та популярних історико -

технічних і інших праць, розроблених інколи навіть спеціальними

окремими історико - технічними науково
- дослідними інститутами чи філія-

лами тих музеїв 2).

Крім цих західньо - європейських історико - технічних осередків,

заслуговують на найбільшу увагу історико - технічні товариства на

зразок Berliner Gesellschaft fiir Geschichte der Naturwissenschaften, Me-

dizin und Technik", або берлінське ж Geschichte der Technik Verein" 3)~
Видатну науково

- дослідну роботу переводить історико - технічна

частина Verein Deutscher Ingenieure" з Conrad oM Matschoss'oM на

чолі45).
Поруч з усім цим треба згадати також і про те, що історія техніки вже-

завоювала собі певне місце в закордонних вищих школах. Напр., той

же таки Matschoss, як уже було згадано, починаючи від року 1909,
викладає протягом зимових триместрів у Берлін - Шарльоттенбурзькій
Технічній Вищій Школі курс Історії техніки". Аналогічний курс від.

того ж року читає Weihe в Дармштадтській Технічній Вищій Школі.

Викладається історію техніки й по багатьох середньо
- технічних

школах Німеччини б).
') Поруч цих історико-технічних велетнів маємо численні дрібніші історико -

технічні музеї, що з них для тієї ж таки Німеччини варті на увагу хоча б такі

історично-технічні музеї спеціяльного фаху, як, напр., Verkehrs u. Bau-

Museum" у Берліні, Verkehrs - Museum" у Дрездені тощо. Не можна обминути
також і Technische Museum" в ВІдені, ,,Technick6 Museum" у Празі,
.Agricultural Museum" у Будапешті та інші. Окрему, надзвичайно цікаву групу музеїв
становлять морські музеї на зразок Nederlandisch Historisch Scheepvaart Museum*

Амстердаму, National Technisch Scheepvaartkunding Museum" Ротердаму, ,,Mus6e
de Marine" Паризького Лувру, Museum fiir Meereskunde" в Берліні та численні

інші.

- ) Щодо друкованих історико-технічних музейських праць, то безперечно
найбільш варті на увагу численні лондонські Catalogue of the collection in the Sti-

ence Museum", паризькі Catalogues des collection du Conservatiore der Arts et M6-

tiers" та чудові видання Deutsches Museum", що вже вимагають навіть своєї спе-

ціяльної бібліографії.
3) Обидва товариства мають свої періодичні органи. Перше Archiv fur Ges-

chishte der Mathematik, der Naturwissenchaften und der Technik". Друге має за свій

періодичний орган Geschichtsblatter fiir Technik, Industrie und Gewerbe".

*) Періодичним органом її є щорічники : Beitrage zur Geschichte der Technik

und Industrie".

5) Щодо відношення німецьких інженерів до історії техніки, як предмету
викладання в спеціяльних технічних вузах, то характерні слова Matschoss a, що

в своєму листі до мене пише з приводу викладання історії техніки" (за його

термінологією) в українських вузах: особисто я абсолютно переконаний у тому,
що історія техніки має виключно величезне значіння в справі виховання нашої

інженерної молоді" (13/VII 1928 р.).
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Не маючи змоги спинитися тут на прикладах діяльности окремих

історико
- технічних науково

- дослідчих організацій, треба ще лише

відзначити роботу окремих, розпорошених по різних місцях дослідників,

що власне їхні розвідки та монографії складають основний друкований
скарб сучасної буржуазної історії техніки. Вже зверхній огляд цих

історико
- технічних праць виявляє два характерні напрямки в

розвиткові буржуазної історії техніки:

Перший суто історичний має за своїх представників таких

видатних істориків, як Н. Blumner. Н. Diels, R. Forrer та ін. Поруч
з цим існує окремо крило історико - технічних дослідувачів - інженерів.
Найвидатнішими представниками його є ті ж таки С. Matschoss, М. Eyth,
Н. Karmarsch, F. Reuieaux, Th. Beck та численні інші.

Поруч із спеціяльними історико-технічними окремими виданнями

та журналами маємо численні дрібні історико-технічні праці по різних
технічних журналах, що деякі з них, налічуючи десятки, а то й понад

сотню років існування, становлять самі з себе багатющий історико-
технічний архів *)

Багатий матеріял подають також, крім спеціяльних історико-
технічних, ще й праці, присвячені основним питанням філософії
техніки, на чолі з відомими розвідками F. Kapp a, Espinas a, Dessauer a

та багатьох інших а).
Затримувати увагу на цьому коротенькому оглядові типів

основних нагромаджень буржуазної історії техніки дозволяю собі лише

для того, щоб довести, що історія техніки в буржуазних
країнах є вже цілком певна, загально визнана,

самостійна дисципліна, яка має свою наукову методологію,

має свої певні межі, має свої різноманітні й багатющі

скарби.
Та, на жаль, усі ці скарби, ще досі достатньо не

систематизовані, ще досі критично майже не оброблені й не оцінені, а лише

підфарбовані ідеалістичною водичкою, все ще чекають на

перетравлення їх у горні марксистської аналізи з усіма відповідними
висновками.

) Такий буде, напр., російський Горный журнал", що існує понад сто років,
та численні інші.

2) F. Карр. Grundlinien еіпег Philosophic der Technik, Braunschweig. 1877.

Я. Espinas. Les origines de la Technologie. 1890; Fr. Dessauer. Die Phiiosophie der

Technik та інші. Якої актуальности набрали вже давно питання філософії техніки,
свідчить у числі іншого хоча б те, що вже року 1911 на міжнародньому
філософському конгресі в Болоньї було порушено ці питання філософії, техніки й

заслухано відповідні доповіді: Engelmeyer, Pierre. Phiiosophie der Technik", його ж

Entwurf einer allgemeinen Erfindugslehre" й ін. Отже, навіть буржуазні філософи -

ідеалісти, не зважаючи на всю свою відірваність від виробничого життя,

примушені були ставити на свій порядок денний досі цілковито протилежні своїми

інтересами техніку та філософію. Нема чого казати про те, що всі ті

ідеалістичні спроби філософської аналізи техніки не дали й не могли дати будь-яких
достатніх наслідків.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ УХИЛІВ БУРЖУАЗНОЇ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ

Для характеристики ідеалістичних ухилів буржуазної історії
техніки вдячний матеріял подають хоча б праці такого історика техніки,

як F. Feldhaus, що відважується у відповідних випадках лишати в

своїх творах посилання на авторитет навіть Маркса *), одночасно, певна

річ,- зовсім не розуміючи найелементарніших основ марксових теорій.
А саме, навіть в основних Feldhaus oBHX історико

- технічних працях

загального характеру, що охоплюють головні моменти технічного

розвитку, маємо головне надзвичайно ретельні студії таких дрібниць, як різні
цяцькові автомати Вокансона тощо. Маємо тут також найдокладніші

студії з історії годинників, компасів, perpetuum mobile" та ін. І в той

самий час маємо лише де
- не - де коротенькі згадки хоча б про

робочі машини, а автоматичному робочому варстатові цьому

основному технічному творцеві сучасного розвиненого виробництва Feldhaus

вважає за непотрібне надати будь - якої уваги1 2).
Отже й маємо, що Маркс, лише озброєний могутніми методами

своєї аналізи й зовсім не бувши спеціялістом на історико - технічних

теренах, надзвичайно влучно й рельєфно змальовує характер та наслідки

хоча б винаходу Maudslay3) та інших творців робочих машин, а той же

Feldhaus, маючи в своїх руках найбагатші історико - технічні скарби4)
й подаючи загальну історію техніки, лишається закоханий у своїх

іграшках, мало не забуваючи про ті робочі машини, що саме їм

припала активна роля на шляхах технічного розвитку.
Аналогічні ухили зустрічаємо й у інших буржуазних дослідувачів

історії техніки, що взагалі захоплюються культом окремої особи 5) й

доходять інколи, як, напр., хоча - б Neudeck, до такого безглуздя, що

запевняють, ніби історія техніки й техніків' є разом з тим історія
великих винаходів і. великих винахідників6). За наявности такого розуміння
історії техніки не дивно, що той же таки Neudeck, подаючи свою

історію техніки, розподіляє її, напр., для стародавніх часів на такі

відділи": Аристотель, Пітагор, Евклід, Архімед, Полліо, Герой і т. д.7).

1) F. Feldhaus. Tage der Technik, 1928, стор. 1.

2) Див. напр., F. Feldhaus. Die Technik der Vorzeit, der geschichtliechen Zeit

unr der Naturvolker". 1914; його ж Ruhmesblatter der Technik von der Urerfindun-

gen bis zur Gegenwart'*. В. I II. 1924 1926. У цих роботах, шо мають охоплювати

весь розвиток техніки, надається досить уваги різним технічних дрібничкам і майже

зовсім не згадується про роботу таких найвидатніших працьовників на шляхах

утворення сучасних робочих машин, як ті ж Maudslay, Whitney, Bramah, Roberts,
Nasmyth, Whitworth та інші.

3) К. Марк c. Капітал, т. І, стор. 222.

*) Варто пригадати хоча б Фельдхавзівську історико-технічну картотеку, що

має понад 132.000 карток історико-технічних дат, винахідників,техніків тощо. (Див.
Geschichtsblatter ftir Technik, Industrie und Gewerbe. 1927. В. XI, H. 1, стор. 6 12].

5) Див., напр., A. Netiburger. Pfadfinber der Kultur, A. Neuburger. Erfinder und

Erfihdungen; C. Matschoss. Manner der Technik; Hennig. Buch Beriihmte Ingenieure;
та інші.

c) G. Neudeck. Geschichte der Technik. 1923, стор. 61.

7) Ibid. стор. 45 89.
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Лише незначне число сторінок частини, присвяченої стародавній

історії техніки, не спромігся він так само певно розподілити між окремими

винахідниками. Це має місце, очевидно, тільки тому, що ці сторінки
припадають на стародавні Ясірію, Бабілон, Єгипет та ін., що від

них, очевидно, на превеликий жаль Neudeck a, не лишилося прізвищ
найвидатніших техніків та вчених, що дозволили - б дотриматися в усій
його книзі одноманітної методи викладу, за якого ніде б і не видно

було ріжниці між історією техніки та історією техніків.

Звичайно, все це не значить, що можна всіх буржуазних
дослідників історії техніки поставити на одну дошку з Neudeck oM, що

доходить до абсурду в своїх методах викладання історії технічного

розвитку. Яджеж маємо й хоч би такі праці, як відома Geschichte der

Technologie" Karmarsch a2), автор якої досить тверезо показує всі ті

безкрайні низки дослідувачів та винахідників, що лише в наслідок

їхньої, хоч і відокремленої в часі та просторі, але по суті спільної

праці повставали ті чи інші великі винаходи. І показує все це

Karmarsch, цілком влучно виявивши саме ті з винаходів, що мають

найбільшу суспільну вагу.

Проте, хоч і мають місце в деяких із тих західньо - європейських
історико технічних праць такі здорові течії, але вже навіть

наближення до ув язки технічних явищ із соціяльно - економічним тлом тут

здебільшого годі шукати. Отже щодо цього доводиться визнати

історію техніки за найбільш занедбану, а тому й найбільш відсталу з усіх
історичних дисциплін, що перебуває ще досі в наївно - ідеалістичних

пелюшках.

Зрозуміло також, що всі ті наявні історико - технічні праці, ли-

шаючися загалом далекі від матеріялістичного розуміння історії, не

спроможні звести до будь-якої критичної системи всі явища

складного розвитку продуктивних органів суспільної людини.

Залишаючи для дальших спеціяльних праць докладну аналізу
всіх ухилів і хиб буржуазної історії техніки, тут згадаємо лише те,

що вже саме суто ідеалістичне трактування буржуазними
дослідниками історико-технічних питань дозволяє навіть передбачати основні

ті хиби та ухили. Яджеж уже a priori можна передбачати, що в

наслідок того, що буржуазні дослідники вивчають технічні явища та

об єкти, зовсім не цікавлючися їхнім соціяльно - економічним оточенням,

ті дослідники будуть неспроможні знайти достатнього критерія для

оцінки тих явищ та об єктів. Саме це й виявляє вже перше

ознайомлення з буржуазною історією техніки, яка, не маючи того

достатнього критерія для оцінки історико
- технічних скарбів, неспроможна

завести їх до будь-якої системи й лише розподілює їх у часі,

суто формально, за, так би мовити, лінійним

хронологічним принципом. Крім того, що буржуазна історія техніки

ще досі не знає достатньої систематики, вона, як згадано, слабує в

l) К. Karmarcsh. Geschichte d. Technologie. 1872.
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усіх своїх виявленнях ще й на цілковите нерозуміння ролі

особивісторії.
Чимало ще є у буржуазної історії техніки інших вад, у наслідок

яких вона, хоч і має свою певну систему, але з нашого погляду

щодо систематизації своїх скарбів все ж має ще досі вигляд лише

несистематизованого нагромадження багатющого, але критично не

оціненого, не обробленого історико - технічного матеріялу, що його ще

досі пережовують трухлявими ідеалістичними зубами всі численні

буржуазні дослідувачі її.

ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ СУСПІЛЬНОЇ людини

Викохана буржуазними дослідувачами історія техніки перебуває
в явно ненормальному, шкідливому для її розвитку стані. Врятувати
її з цього ганебного стану й вивести на шлях нового, бурхливого
розвитку можна, зрозуміло, лише тим способом, що його вже

застосувала марксистська наукова думка до інших історичних дисциплін.

Треба поставити історію техніки з голови на ноги!

Треба перебудувати її, поклавши в основу її будови принципи

історичного матеріялізму й викинувши геть чисто ввесь старий
ідеалістичний мотлох із шляхів розвитку цієї молодої дисципліни.

Треба утворити на місці ідеалістичної, безсистемної

історії техніки матеріялістичну, певно

систематизовану історію продуктивних органів суспільної
людини.

Автором цієї назви історія утворення продуктивних
органів суспільної людини1*, є, як відомо, Маркс.

Розуміючи всю виключну вагу цієї дисципліни, він казав:

Дарвін повернув інтерес на історію природної технології, тобто

на утворення рослинних та тваринних органів, цього знаряддя

продукції в житті рослин та тварин. Невже не заслуговує на таку саму

увагу й історія утворення продуктивних органів
суспільної людини, історія цієї матеріяльної бази кожної окремої
суспільної організації**х).

Неодмінну потребу критичної переоцінки скарбів сучасної
буржуазної історії техніки й перебудови її на нову історію утворення

продуктивних органів суспільної людини, одноголосно визнають тепер

усі дослідники -

марксисти, яким доводилося опрацьовувати історико -

технічні питання2).
Предметом цієї нової дисципліни мусить бути не формально -

описове вивчення, знарядь, машин та інших засобів, що з них

користується людина в процесі праці. Саме цієї методи, що панує в бур-

9 К. Маркс. Капітал, т. І, 1927, стор. 214 (курсив мій В. Д.).
3) И. Иванов. Материальный базис коммунистического общества. Вестник

Социал. Академии, кн. IV, 1923, стор. 184; Развитие машин" § ИЗ главы 1 тома

Капитала" Маркса с примечаниями С. Бессонова. М. Л. 1926, стор. 52 53 та інші.
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жуазній історії техніки, заслуговуючи назви лексиконно -

кунстка-

мерного оформлення, повинна уникнути ця нова дисципліна, завжди

охоплюючи разом зі знаряддям праці й самий предмет

та процес праці й надаючи таким способом

відповідної уваги також і самому активному учасникові того

процесу робітникові.
Отже, основним завданням цієї дисципліни є діялектичне

вивчання історії розвитку продуктивних органів
суспільної людини.

Н саме, вивчаючи будь-який із тих продуктивних органів, чи то

матиме він вигляд найскладнішої машини наших часів, чи то буде
який ледве оббитий камінець, що правив за основне знаряддя праці
якогось Homo Heidelbergensis або Homo Neandertalensis, завжди

неодмінно потрібно вивчати ті продуктивні органи не лише, як такі, з

вивчати й у процесі їхньої роботи разом з усіма
складовими елементами того процесу.

Цілком зрозуміле також те, що історія утворення продуктивних

органів суспільної людини, бувши історією матеріяльної суспільної
бази, повинна вивчати історію суцільного комплексу
всєії системи суспільних знарядь праці, вивчаючи, вже як

складові елементи останньої, окремі знаряддя в процесі їхнього

розвитку. Так само зрозуміло, що в процесі цього вивчання історія
продуктивних органів суспільної людини-мусить вивчати не лише

знаряддя, а й усі ті засоби праці, що їх розподілив Маркс
на відомі три групи. А саме, як він каже:

Серед самих засобів праці, механічні засоби праці, що

їхню сукупність можна назвати кістяком і мускульною системою

продукції, подають характеристичніші відмінні ознаки доби суспільної

продукції, ніж такі засоби праці, що являють лише сховище

предметів праці й що їхню сукупність взагалі можна назвати судинною
системою (Gefassystem) продукції, як от рури, бочки, коші, жбани

тощо. Лише в хемічній фабрикації вони відограють значну ролю".
Крім тих речей, що за їхньою допомогою праця впливає

на предмет і що таким чином так або інакше є провідники її

діяльности, процес праці залічує до своїх засобів у ширшому

розумінні всі матеріяльні умови, що взагалі потрібні на те, щоб

відбувся процес" і).
Отже маємо три групи засобів праці:
1. Кісткова або м ускульна системапродукції або

механічні засоби праці.
2. Судинна система (Gefassystem) продукції, що

являє собою лише сховища предметів праці в процесі праці.
3. Матеріяльні умови, потрібні для того, щоб самий

процес праці міг відбуватися.

*) К. Маркс. Капітал, т. І, стор. 93. (Курсив мій В. Д.).
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Як зазначив Маркс, саме механічні засоби продукції
подають характеристичніші відмінні ознаки доби суспільної

продукції". Саме на них повинна зосереджувати основну увагу нашу нова

дисципліна, маючи саме їх, як то виявляє їхня аналіза, за активні

фактори технічного поступу.

Поряд із діялектичним вивчанням розвитку цих активних

засобів праці завданням нашої дисципліни є також вивчання історії
розвитку всіх тих засобів сховищ, всієї тієї судинної системи

виробництва, що своїм характером становить пасивні засоби

праці. Так само не може історія продуктивних органів ігнорувати
й ті матеріяльні умови, що лише за їхньої наявности може

відбуватися самий процес праці, а тому й можуть бути утворені й

застосовані в тому процесі самі знаряддя праці.
Бувши в своїй основній частині історією саме знарядь пр^ці, наша

дисципліна не є лише історією останніх, а захоплює на

багато ширші терени. Я саме, вона, як згадано, захоплює й усю

систему пасивних засобів праці. Коли б ми погодилися на лише історію
знарядь праці, то з царин нашої дисципліни випав би цілий сектор,
хоч і не активних''за своїм місцем у процесі праці, але неодмінно

потрібних суспільству продуктивних органів його, що всіх їх охоплює

згадана судинна" система виробництва. Тоді, переводячи історичні
дослідження в царинах, напр., металургії, мусіли б ми залишати поза

межами нашого дослідження такі могутні, але пасивні, продуктивні

органи, як усі ті доменні та мартенівські печі, бессемерівські
конвертори та численне інше.

Саме так яскраво виявляється неможливість обмежитися лише

історією знарядь праці в процесі історичного дослідження хоча б і

всіх інших хемічних виробництв, що в них на кожному кроці
зустрічаємо такі пасивні фактори, як найрізноманітніші печі, випарні

апарати, апарати для різноманітних перетворень речовин тощо.

В у с і х в и п а д к а х і сто р и ч н о го дослідження засобів

тих виробництв неодмінно потрібно вивчати їх в їхній

активній, і в їхній пасивній частині 9/
Отже, немо,жемо задовольнитися лише історією

знарядь праці цих активних продуктивних органів суспільної
людини, а мусимо вивчати й пасивні продуктивні органи суспільної
людини. Отже, мусить бути не історія знарядь праці, а

історія всіх продукти В/Них так активних, як і

пасивних органів суспільної людини.

Розуміючи техніку, як реальний спосіб динамічного сполучення

робочої сили, предмету праці та знаряддя праці в самому процесі
останньої, мусимо зробити ще один важливий висновок. R саме, ви-

) Зрозуміло, що й в усіх цих виробництвах, де таку велику ролю відограє
та судинна система продукції, все ж основну активну ролю в розвиткові
виробництва відограє саме механічне знаряддя праці,
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вчаючи всі згадані засоби праці, з основним наголосом на знаряддя

праці, і висвітлюючи історію матеріяльної бази суспільної організації,

мусимо вивчати й характер сполучення робочої сили та предмету

праці зі знаряддям останньої, саме якому надаємо основну увагу в

процесі нашої науково
- дослідної історико

- технічної роботи.
Отже, нашим завданням є вивчати й історію самого

характеру організації виробництва.
Щоб з ясувати це положення, можемо звернутися до прикладу

сучасних основних форм організації великого виробництва, ft саме,

маємо, напр., тепер: цехову організацію виробництва та організацію
виробництва за принципом невпинного потоку (Fliessarbeit).
Як відомо, навіть за однакових технічних засобів, на базі тієї ж таки

електричної техніки, можлива та чи інша з наведених організацій
даного виробництва. Прикладів цьому є досить рясно й у сучасному

господарському житті. Саме так і в інших випадках, за однакового

типу господарських умов та за наявности лише однорідних технічних

засобів можливі різноманітні типи організації тих технічних засобів

у процесі виробницва. (Реміснича майстерня та мануфактура в

умовах торговельного капіталізму тощо).
Отже, певна річ, вивчаючи історію продуктивних/органів

суспільної людини, не можемо не аналізувати й того, як же саме організує
людина свої засоби праці в процесі останньої?

За всіма наведеними висновками маємо, що історія
продуктивних органів суспільної людини мусить становити

діялектично подану історію, усіх тих, виявлених ще

Марксом,< груп засобів продукції з основним наго-т

лосом саме на знаряддя праці. Разом із тим мусить

досліджувати ця історія й характер сполучення знарядь праці з усіма іншими

складовими елементами процесу праці. Наша дисципліна є по суті
складовою (лише складовою!) частиною історії розвитку витворних сил.

З усіх трьох складових елементів останньої, залишаємо поза

теренами нашого дослідження історію предмету праці та історію праці й

маємо своїм завданням, взявши на увагу всі наведені вище висновки,
вивчати лише історію продуктивних органів суспільної
людини.

ХАРАКТЕР ДЕЯКИХ ВІДМІН МАРКСИСТСЬКОЇ ІСТОРІЇ ПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ
СУСПІЛЬНОЇ людини

До всього говореного вище треба додати, що для

марксистської історії продуктивних органів суспільної людини є цілком

природне й невід ємне вивчати відповідність усіх тих суспільних
продуктивних органів певним продукційним відносинам, а тому й певним

суспільним формам.
Коли, напр., той же таки археолог будує свої клясифікації за

зовнішніми матеріяльними ознаками, історія продуктивних органів,
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використовуючи той же археологічний матеріял, повинна

класифікувати його за соціологічними принципами. Саме так повинна наша

дисципліна, користуючися з тих же таки соціологічних ознак,

заводити до певної системи ввесь інший історико - технічний матеріял.

Спроби такого застосування принципів соціологічної класифікації до

хоча б тих же таки археологічних об єктів, на мою думку, варті на

увагу, як це виявляє приклад моєї спроби порівняти археологічну та

соціологічну класифікації для передісторичних часів, що я його подав у

моєму підручникові: Нарис історії продуктивних органів суспільної
людини", ухваленому до вжитку в Українських Вищих Школах Державним
Науково-Методологічним Комітетом НКО УСРР (див. таб. на стор; 73).

За цією порівняльною таблицею, що подані на ній класифікації,
як і кожна класифікація взагалі, мають лише умовне значіння, усі
типові археологічні культури, починаючи від найдавніших еолітичних

і кінчаючи культурами раннього неолітичного періоду, припадають
на часи первісного суспільства з відповідним йому виключно

присвійним господарством. Лише після так званої кампінійської знахідки

перших слідів початку найпримітивнішого рільництва *)> починається

вже в родовому суспільстві, покищо цілком примітивне продукційне
господарство, що йому можна надати назву протонатуральне.

Отже, вже ця спроба виявляє можливість завести до певної

соціологічної системи ввесь наявний багатющий археологічний матеріял.
Саме так цікаві, на мою думку, наслідки дає поширення

соціологічних схем на загальну клясифікацію усього історико - технічного ма-

теріялу, бо лише за цієї умови ув язується ввесь той матеріял у

суцільну, логічно витриману, послідовну систему на всьому протязі
його утворення від найдавніших часів і до наших днів.

Мабуть, першу спробу послідовно застосувати таку структурну

соціологічну схему в процесі оброблення історико-технічного мате-

ріялу, і становить саме згаданий мій Нарис історії розвитку

продуктивних органів суспільної людини . Схема та має такий вигляд2):
(див. таб. на стор. 75)

Певна річ, що, лише поклавши в основу історико - технічної

роботи аналогічні схеми й бувши озброєним марксовими методами

критичної аналізи, можна бути певним, що всі ті Feldhaus oBi Вокан-
сонівські качки та інші історико - технічні дрібнички, бувши цілком

характерні й надзвичайно цінні, як фактичний матеріял для

ілюстрації стану техніки їхніх часів, ні в якому разі не зможуть змагатися

щодо свого значіння хоча б із будь-якими робочими верстатами та

іншими представниками активних технічних елементів. Аджеж лише

за наявности тих метод можливо виявити активне значіння саме

знаряддя праці, його першорядну ролю в процесі розвитку продукційних
сил, і таким способом виявляти цілком певно саме ті об єкти, що їм

J) Г. О б е р м а й е р. Доисторический человек. Птр., 1913, ст. 552.

3) Доіндустрійні часи, коли людина фігурує виключно як біологічна особа

до цієї схеми не залучаю.
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Типові

культури (за Го-

родцовим)

ДОБИ

Археологічної кля-

сифікації Класифікація знарядь
за найхарактернішими
для певного часу
способами обробки
матеріалу (за
археологічними даними):

Соціологічної кля-

сифікації

За Город-
цовим

За Оберма-
єром, Булем,
Осборном

За
формами

господарства

За формами
суспільної
організації

Латенська

(за Обермає-
ром) Неомета-

Гальштадська
(за Обермає-

ром)

лева
Залізна

Відлиті та

в и к о в а н і ме-

Розвинене

продукційне

господарство

(натуральне)

Родово-племінне
суспільство й

вищі форми
суспільної
організації

Окська

Г. Волзька

Донецька

Мадленська

Солютрейська

Оріньякська

Пізня

Мустьерська

Середня
Мустьерська

Рання

Мустьерська

Ашельська

Шельська

Стрепійська

Месвенська

Мафлейська

талеві знаряддя

Палеоме-

талева
Бронзова

Раннє

продукційне
господар¬

ство

Родове
суспільство

Неолі¬

тична

Палеолі¬

тична

Мезолі¬

тична

Археолі-
тична

Еолітична

Неолітична

Кам яні знаряддя
шліфовані,
свердлені та

пиляні

Знаряддя,
вироблені з каменю

Новіша па- способами в і д-

леолітична тиску вал ь-

н о ї техніки

(Городцов)

Стародавня
палеолі-

тична

Еолітична

Сколоті

знаряддя з

каменю (Городцов)

Тесані

знаряддя з

каменю (Городцов)

Пр и м і т и в н і

знаряддя з

каменю (Городцов)

(Протона-
туральне)
Перші

сліди

хліборобства
( кампі-
нійська

яма")

Присвойне
господар¬

ство

Первісне
суспільство

І
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слід надавати головну увагу в процесі вивчення історико - технічних

питань. Виявивши ж основні чинники технічного розвитку, можемо вже

заводити їх до певних систем, відповідно вже їхньому значінню, та

виявляти найголовніші вже з їхнього числа, виявляючи таким

способом найхарактерніших представників матеріяльної базис певних

суспільних форм.
Отже, гадаю, лише за наявности цих метод критичної оцінки та

маючи за провідників послідовні соціологічні схеми, можна не

розгубитися в усіх величезних нагромадженнях історико
- технічних матеріялів і

вибирати з числа їх та критично оброблювати, як найхарактерніші для

даного часу, лише саме ті, що цій умові відповідають. Я тому й

маємо, що лише застосування марксистських метод до оброблення
усіх тих історико - технічних скарбів можа перетворити їх з

безсистемного нагромодження буржуазних дослідників, що покладали досі в

основу своєї історіко - технічної систематики лише згаданий, лінійний

хронологічний принцип, з єднаний з групуванням предметів за

однаковим їхнім призначенням, перетворити в гармонійну,
організовану, критичну науку.

Саме так, зрозуміло, лише за марксистської трактовки історико -

технічних питань можливо уникнути вже згаданих вище загально

поширених досі в історії техніки, нудних ідеалістичних переспівів про
геніяльність окремих дослідників, що нібито лише вони,

перемагаючи всі труднощі, вели шляхами технічного поступу все людське

суспільство загалом. Не знайде місця за марксистських метод

трактування історико-технічних питань ідеалістична думка про те, що

історія технічного розвитку є історією невпинних, викликаних лише

свідомим бажанням людини, перемог всемогутньої людської думки над

матерією природи, як це досі подавали майже всі ті дослідники

історико-технічних скарбів. Та вже згадувалося, що все це являє

собою характерну рису всіх буржуазних досліджень, у яких не

можна знайти й натяку на те, що ми ні в якому разі не володіємо

природою, як переможець володіє переможеним народом або як

хтось, що стоїть поза природою, а що, навпаки, нашим тілом,

кров ю й мозком ми належимо природі й існуємо в ній і що все

наше панування над нею складається лише з того, що ми, більше,
ніж якісь інші істоти, можемо виявляти й правильно вжити її закони"1).

Ніколи не зрозуміти цього автора тих історико - технічних праць,

що за ними головним рушієм технічного поступу є могутній,
незалежний людський розум, що нібито лише він, за свідомим бажанням

людини, організує неорганізовану матерію природи 2).
) Ф. Энгельс. Диалектика природы" II. Роль труда в процессе

очеловечения обезьяны. Нрхив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. II, 1925, ст. 103.

2) Зрозуміло, що охопити хоча у голому перелікові всі можливі наслідки

застосування марксистських метод оброблення матеріялу до всіх тих історико -

технічних скарбів можливо лише в спеціяльно присвяченій цьому праці. Тому й

доведеться лишити на дальше розгляд цих питань, як тему для спецільного

дослідження.

74



Деякі з характерних момен¬

тів технічного розвитку, що їх покла¬

дено в основу цієї систематизації

історіко - техн. матеріялу

Ера
Характер

техніки

Відповідні характерні
форми суспільного

господарства

Первісна

техніка

Ера
ручних

знарядьпраці
Ремеснича

техніка

х

X

З
<0

S

га

о.

UJ

)

Машинна

техніка

Перші знаряддя. Огонь. Початок

основних виробництв кераміка,
чиньба, текстиль тощо. Початок

хліборобства, навіть при кінці цієї

доби слаба диференціяція знарядь,
хоч уже й відокремлюється знаряддя

праці від зброї. При кінці
ембріональний" ремесник переважно

універсального типу.

Максимальна диференціяція
знарядь. Панує ремесник, що кінець -

кінцем виробляє продукт цілком на

ринок. Розвиток всіх галузей
виробничої діяльности до крайніх меж,

припустимих за наявности лише

ручних знарядь. Утворення
основних елементів машин. Поширення
пасивних машин (млин,
водопідіймальники тощо), що поруч їх

з являється обмежені двигуни (тваринні,
вітряні, водяні). Початок утворення
нових форм організації виробництва.
Мануфактура. Утворення технічної

бази для капіталістичного

виробництва.

Поширення робочих машин а к-

тивного типу, що саме вони є

технічними факторами промислової
революції ХУІП століття в Янглії й

дальшого загального промислового

перевороту. Послідовна машинізація

всіх галузей виробництва, що

досягає апогею в машинізації маши-

нобудівельної промисловости.

Утворення машин - автоматів. З явлення

універсальних двигунів (паровий
двигун тощо) та опанування всіх

природних запасів енергії.
Машинізація транспорту й з явлення нових

форм його. Початок переходу на

базу електричної техніки, що має

бути за матеріяльну базу новому

комуністичному суспільству.

Присвойне
господарство.

Раннє продукційне
(протонатуральне)
господарство.

Натуральне й торгов.-
капіталістичне

господарство в стародавніх
рабовласницьких
суспільних об єднаннях

Стародавнього Сходу

Натуральне й

торговельно - капіталістичне

господарство в Західній

Европі.

Промислово -

капіталістичне йімперіялістичне
господарсто.

Початок соціялістич-

ного будівництва.
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ДЕЩО ПРО значіння ІСТОРІЇ продуктивних органів СУСПІЛЬНОЇ

людини

Нема чого доводити, оскільки збільшується значіння історико-
технічних скарбів, коли ідеалістична історія техніки перетворюється
на матеріялістичну історію продуктивних органів суспільної
людини.

Раніш уже було подано приклади деяких вже наявних, навіть

практичних наслідків досі переведеної історико - технічної роботи.
Згадано було про ролю історико - технічних скарбів в утворенні
сучасної машинобудівельної науки; згадувалось і про їхню ролю в будь-якій
конструкторській та іншій технічній творчій роботі. Зрозуміло, що все

це лишається в силі й для історії продуктивних органів суспільної
людини, яка має, проте, не лише це, а надто більше практичне значіння.

Насамперед, уже самим характером своєї послідовної організації,
вона далеко глибше організує й ту вище згадану технічну творчу

роботу.
Крім того, бувши історією матеріяльної бази людського

суспільства й подаючи останню в вигляді логічно витриманої системи,

історія продуктивних органів є також однією з основних передумов

достатнього розуміння основ чисто всіх процесів господарського

розвитку. f\ саме, організація та критичне оброблення всіх тих історико -

технічних скарбів дозволяє виявити, відповідною аналізою їхньою,

характер та закони еволюції як техніки загалом, так і окремих

технічних об єктів, а наявність цих знань уже у великій мірі допомагає

аналізі процесів господарського розвитку.
Не зупиняючися на інших міркуваннях цього самого порядку,

згадаю лише, що історія продуктивних органів суспільної людини

набуває виключної актуальности, навіть життєвої неминучости саме

для нас, бувши могутнім рухачем індустріялізації країни.
Мджеж саме для СРСР, що із запізненням переводить індустріялізацію та

ще й переводить її вперше в світі в умовах плянового соціалістичного

будівництва, саме для СРСР особливо потрібна наявність найглибшого

знання чисто всіх законів технічного розвитку, що їх можна виявити

лише в наслідок відповідних історико-технічних аналіз. Отже, історія
розвитку продуктивних органів суспільної людини, виявляючи закони

розивтку техніки, є разом з тим однією з основних передумов до

найглибших технічних прогноз, а тому й найкращого плянування

господарського розвитку, плянування, яке має виключне значіння в

умовах нашого соціялістичного будівництва.
Бувши історією матеріяльної бази людського суспільства, історія

продуктивних органів суспільної людини виявляє на,м характер тієї

бази для кожної певної суспільної форми й навіть дозволяє робити
деякі висновки щодо характеру тієї бази для майбутніх суспільних
форм.

Саме таку спробу виявлення характеру матеріяльної бази
комуністичного суспільства, виходячи з основ історії продуктивних органів
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суспільної людини, вже перевів т. Іванов1). На жаль, за смертю
Іванова, цю роботу не було поглиблено, і вона ще досі чекає на своє

дальше й ширше розроблення.
Нема чого казати про те, оскільки неодмінно потрібна історіко -

технічна база в процесі й будь-якої іншої соціяльно - економічної

аналізи. Неодмінно потрібна ця база і в процесі погодження

відповідних технічних та соціологічних питань. Напр., ще досі маємо таке

становище, що визначення машини соціологічне та технологічне, як

згадано зовсім не погоджено. Шкідливість цього не тільки з принци-

піяльного, а й із суто практичного боку цілком зрозуміла. Напр., ще

досі має місце те, що в процесі викладання соціологічної аналізи

машини слухач здобуває зовсім інше тлумачення змісту останньої, аніж

у процесі викладання технологічної аналізи, яка дозволяє залучити до

категорії машин навіть, так звані прості машини, які складаються

лише з двох елементів - органів.
Ще Маркс, подавши свою аналізу розвитку машин, відзначив

цілковиту неможливість вживати технологічне визначення машини в

економічній аналізі її, бо для тієї аналізи потрібна наявність

визначення історічного елементу2). Але ще досі не використали техніки

Марксову аналізу машини, ще досі ніхто не погодив її з їхньою

технологічною аналізою. Погодження ж це можна і безперечно, треба
перевести його лише за умовою використання історико - технічного

матеріялу 3).
Не зупиняючися на інших прикладах першочергових завдань

історії продуктивних органів суспільної людини, перейдімо до розгляду
її стану у нас.

СТАНОВИЩЕ ІСТОРІЇ ПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ СУСПІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ У НАС.

Здавалося б, що в країні, де найбільш поширено Марксову науку,

у країні, де переведено найбільшу й найглибшу роботу в справі
розроблення спадщини, залишеної нам Марком та Енгельсом, повинно

бути якнайбільше уваги надано вже наведеним вище Марксовим
словам про те, що історія утворення продуктивних органів суспільної

людини, історія цієї матеріяльної бази кожної окремої суспільної
організації0, заслуговує на виключно велику увагу. Здавалося б, що в

нашій країні повинно бути якнайширше зрозуміле все виключне

значіння цієї дисципліни в справах так пропаганди індустріялізації, як і

самої останньої, в справі виховання нашої інженерної, і взагалі нашої

молоді, а особливо величезне в справі вивчання соціяльно - економічних

*) И. Иванов. Материальный базис коммунистического общества. Вестник

Социалист. Академии. 1923, кн. IV, стор. 169.

2) К. Маркс. Капітал, т. I, 1927, стор. 214.

3) Розробку цього питання в вигляді спеціяльної розвідки зараз я закінчую
за дорученням комісії історії продуктивних органів суспільної людини

Українського Інституту Марксизму.
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явищ, бо саме ця дисципліна не тільки виявляє матеріяльну базу
минулих та сучасних суспільних форм, а й дозволяє до певної міри виявити

характер матеріяльної бази майбутнього комуністичного суспільства.
Та на ділі справа стоїть зовсім не так. На ділі становище історії

продуктивних органів суспільної людини у нас ще досі жалюгідне.

Ба навіть лише в останній час починає утворюватися сама вона,

і мусимо в аналізі стану цієї дисципліни у нас виходити з того

положення, що лише за кількома незначними винятками, власне

тільки з цього року розпочинається реальна робота
на шляхах утворення історії розвитку продуктивних

органів суспільної людини.

Як було виявлено вище, буржуазна історія техніки вже має в

своєму розпорядженні розвинену сітку багатющих музеїв, має могутні

науково
- дослідчі осередки, має багатющу літературу періодичну й

неперіодичну, має численних окремих дослідників виключно історіко -

технічного фаху, що за роботою їх усіх уже нагромаджено величезні

історико-технічні скарби. У нас же ще й досі майже нічого в цій

справі не зроблено.
Наші музеї становлять ще досі консткамерно

- оформлені,
безсистемні збірки матеріялу, що з нього на історико - технічний

припадає лише цілком незначна частина. Навіть відповідні історичні відділи

наших найкращих технічних музеїв ще досі не можуть піднятися вище

того кунсткамерного оформлення1).
Лише минулого року пощастило закінчити розроблення плянів

організації Всеукраїнського Соціального Музею, що має будуватися,
як одне суцільне ціле, складаючися з відділів: природи, продукційних
можливостей, соціяльно - економічного та історії розвитку
продукційних сил 2).

Та, на жаль, ще досі не тільки не маємо Всеукраїнського Соціяль-
ного Музею, ба навіть і реалізацію цих плянів ще досі не розпочато

так, як слід було б це робити. У кожному разі маємо покищо лише

музейні проекти, здійснення яких ще досі лишається справою, хоч

можливо найближчого, але все ж таки майбутнього.
Щодо науково

- дослідчих історіко-технічних осередків на

теренах РСФСР, то знову ж таки до останнього часу й у цій справі
майже нічого не було зроблено3). Здається, покищо єдиний за

моїми відомостями, в УСРР такий осередок являла собою комісія

*) Див., напр., Московський Політехнічний Музей, Одеський Морський Музей
та інші.

-) Пляна організації відділу історії розвитку продукційних сил

Всеукраїнського Соціяльного Музею склав автор цієї роботи.
3) Коли б покищо не єдиними такими невеличкими осередками в РСФРР,

що до того ж переводять порівняно незначну роботу, були : Кружок по общим

вопросам техніки" при Московській філії ВДІ (Всесоюзн. Дсоц. Інженерів), що

ним керує П. К. Енгєльмаєр (згаданий вище) та секція історії техніки при Ле-

ніградській філії ВДІ.
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історії продуктивних органів суспільної людини1),,
при секції виробничого навчання Українського Науково-Дослідного
Інституту Педагогіки. Наслідки переведеної тут роботи цілком яскраво

виявляють, що за актуальности набрала історіко - технічна справа й

на наших теренах, а саме в системі радянської освіти.

Дарма що мої перші організаційні доповіді в справі утворення

цієї комісії відбулися лише в середині минулого дкадемічного року

(1927/28 р.), дарма що цю комісію оформлено лише на початку цього

академічного року й усю роботу, виконану нею, фактично переведено
одним дослідником, наслідки тієї роботи знаменні. А саме, не тільки

утворено для вищих шкіл програму історії продуктивних органів
суспільної людини й розпочато методичне та методологічне розроблення
основних питань її та переводиться критичну аналізу вже наявних

історико-технічних скарбів, але вже розпочато й викладання курсу
нашої дисципліни в українських вищих школах.

Розпочато викладати історію продуктивних органів суспільної
людини на факультеті професійної освіти Харківського Інституту На-

родньої Освіти (жовтня 17, року 1928). Далі, цю саму дисципліну
заведено, як сталий курс до педагогічного відділу (слухачами якого є особи

із закінченою вищою с.-г. освітою) Харківського Сільсько -

Господарського Інституту. Отже, уже навіть маємо в українських вищих

школах курси історії продуктивних органів суспільної людини2), і це є

найкращим, на мою думку, доказом актуальности й значіння

зазначеної дисципліни.

Варто на увагу також те, що потребу використання історико -

технічних матеріялів також і в системі соціяльного виховання вже

давно визнав Державний Науково - Методологічний Комітет Нарком-

осу УСРР. А саме, відповідні історико-технічні цикли вже

запроваджено до комплексів молодшого концентру шкіл соцвиху3). Ба навіть

) Не можна не додати, що після того, як було зачитано на катедрі соціології
цю доповідь (21/ХІ 1928 р.), активно розпочала роботу комісія історії продуктивних
органів суспільної людини при згаданій катедрі соціології Українського Інституту

Марксизму, а також розпочато організувати секцію історії техніки при Українському
Науково-Технічному Товаристві, складено мною проекта організації секції
соціології техніки при соціолог, ком. Укр. Акад. Наук і т. д.

3) У німецьких вищих школах, як згадувалося, маємо покищо курси історії
техніки лише в двох (крім середньо-технічних шкіл). Між іншим, уже намічається

перешкода, що може трохи загальмувати на деякий час поширення нашої

дисципліни. А саме це брак спеціялістів у даній дисципліні. Та гадаю, що цього браку
можна буде уникнути за допомогою роботи комісій нашої дисципліни при

відповідних науково
- дослідчих інститутах, підготовивши для цієї роботи молодих

спеціялістів. [Щодо програми, то я викладаю цю дисципліну за програмами,
прийнятими відповідними предметовими комісіями згаданих вищих шкіл і ухваленими
комісією історії розвитку продуктивних органів суспільної людини при катедрі
соціології Українського Інституту Марксизму (Прот. № 2 від 11/ХП -1928. § 1).

Програму цю має бути незабаром надрукованої.
3) Див. напр., Порадник соціяльного виховання**. Програми для сільських і

міських трудових шкіл першого концентру. Офіціяльне видання Державного
Науково-Методологічного Комітету НКО УСРР. 1927, ст. ст. 35, 36, 55, 67 та інші.

79



розпочато вже утворення спеціяльно для шкіл соцвиху української

матеріалістичної історико - технічної популярної літератури для робочої
бібліотеки учня, літератури, на яку ще досі даремно чекає

російський школяр.
Не можна обминути й таке знаменне явище, як те, що вже

взялися навіть деякі індустріальні науково
- дослідчі осередки до вивчання

історико - технічних питань. А саме, напр., катедра органічної
технології Харківського Технологічного Інституту поставила (за моєю

пропозицією) в плані своїх робіт історико - технічні дослідження на теми

Еволюція кокусової печі та Амоніак, як побічний продукт
конусового виробництва, та його конкуренція з синтетичним амоніаком",

історичні дослідження цукрового виробництва переводить тепер
Український Цукровий Інститут у Києві. Отже, вже сама українська наука
ставить на порядок денний окремі питання вивчення історії розвитку тих

чи інших продуктивних органів суспільної людини.

Та все ж таки в наслідок досі занедбаного стану історико
-

технічних питань, кінець-кінцем ще досі не маємо достатньої марксистської

науково
- дослідної літератури, присвяченої цим питанням. Лише

поодинокі винятки являють собою нечисленні праці на зразок
вищезгаданих праць Іванова, Безсонова J). Та що оригінальних, навіть

перекладних основних історико - технічних праць ще досі не маємо ані в

українській, ані в російській літературі. Це лишається в силі як для

історико-технічних, так і філософсько - технічних джерел, що ще досі

чекають свого перекладу на мову, зрозумілу нашому широкому
загалові. Варто на увагу, що навіть такі клясичні праці, як ту ж таки

Theoretische Kinematik" Reuieaux не було перекладено навіть на

російську мову. Саме так ще досі чекають свого перекладу всі

клясичні праці Kapp a, Karmarsch a, Espinas a, Eyth a тощо2з * *).
Значно краще з популярною історико

- технічною літературою,
утвореною, власне, за вимогами знизу, від самого споживача її.

Чимало популярних історико - технічних книжок уже має як український,
так і російський читач. Та здебільшого, напр., у тій же таки

російській літературі, за винятком окремих ідеологічно більш-менш

витриманих книжок8), маємо лише низькоякісну, ідеологічно цілком не

витриману, часто безграмотно -

халтурну продукцію, що досить часто

') Развитие машин. § 1, 13 главы, 1 тома Капитала" Маркса, с примем.
С. Бессонова. М., 1926; статті небіжчика 1. Іванова в Вестнике
социалистической Якадемии", кн. 4, 1923; Материальный базис коммунистического общества",
в Вестнике Коммунистической Якадемии", кн. 14, 1926; Очерки о технике" та

небагато іншого.

а) За винятком перекладеної праці Л. Н а у р е. Орудие труда" та збірки уривків
з творів згаданих авторів, виданих Ком. Універс. ім. Зінов єва Э. Капп. Г. Кунов,
Л. Нуаре. Я. Эспинас. Роль орудия в развитии человека". Лнгр. 1925, майже нічого

не маємо в російській літературі. (Окремо треба відзначити оригінальну працю
з філософії техніки, що, безперечно, не вважаючи на свій ідеалізм, заслуговує
на увагу. П. Э н г е л ь м е й е р. Философия техники" 4 томики. МЛ

3) Ю. Милонов. История паровой машины. М., 1925 та нечисленні інші.
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падає до звичайнісінького плагіяту чужоземних популярних же джерел 9-
1 отже, ця ідеологічно не витримана халтура становить досить

звичайне явище на нашому книжному ринкові. Особливо небезпечна ця

популярна література, коли вона подає цілком витриманий з

фактичного боку матеріял, але подає його в тій неприпустимій ідеалістичній
тракіовці, що, як виявлено раніш, становить загальне явище в

буржуазній історико - технічній літературі з усіма численними ухилами й

хибами останньої* 2).
Підсумовуючи все згадане вище, мусимо визнати, що до останнього

часу майже нічого, за незначними винятками, не було зроблено в справі
організації марксистської історії утворення продуктивних органів
суспільної людини. Лише протягом останніх двох років життя поставило руба
питання про неодмінну потребу негайного розвитку цієї дисципліни:

Та досі, не вважаючи на величезне, навіть практичне, значіння

розвитку її, мало місце явно ненормальне становище, коли справу

поширення цієї дисципліни в системі нашої науково
- дослідчої роботи

та запровадження її в систему нашої освіти розпочав і переводив по

суті лише один дослідник.

Нема чого доводити цілковиту ненормальність такого становища

для справи, що рушати її може бути під силу лише

широкому колективові дослідників із сумежних історико -

технічним питанням галузей. Неодмінно потрібно, щоб коло цієї роботи
об єдналися дослідники як відповідних технічних питань, так і з відповідних

секторів соціяльно-економічних наук. Лише за цією умовою, ба навіть

тільки за цією умовою, можливе достатнє розв язання всіх

відповідальних завдань, що їх ставить перед нами розвиток нашої молодої

дисципліни. Також зрозуміло, що в процесі розв язання тих завдань, у

процесі будування й поширення, цієї нової для нас дисципліни треба
використати чисто все придатне для цього пропаганду лекційну та

літературну, вищу школу, науково
- дослідчі інституції, музеї. І ще одна

основна й неодмінна умова достатнього вирішення усіх цих

відповідальних завдань це наявність твердого марксистського керування.

*) Варті на увагу щодо цього два випуски : История техники" [Вып. І.

Теплота. Свет. Двигательная энергия. Вип. II. Пути и средства сообщения], складені

I. Бронштейном за редакцією проф. Риніна. Я саме, ця История техники" в своїй

головній частині становить (без жадних посилань) переклади відповідних місць

відомого тритомного німецького видання за редагуванням Max a Qeitel Siegeslauf
der Technik". Яле в цьому разі полегшує провину" ще те, що автор лише

неприпустимо вільно" (щоб не сказати більш) використав, хоч і чужу, та солідну працю,
а в інших випадках зустрічаємо в історико-технічній популярній літературі часто

лише нікчемну халтуру.
2) Невпинне поширення популярної історико-технічної літератури вимагає

найуважнішого відношення до цієї справи регулярного засмічування мозку нашого,

особливо шкільного, читача. Бувши постійним рецензентом комісії підручників.

Держнаукметодкому НКО УСРР у питаннях цієї літератури, автор цієї праці

назбирав досить цікавий матеріял у цих питаннях і гадає в найближчому часі подати

сп.еціяльне дослідження щодо питань ідеологічної засмічености нашої популярної

історико-технічної та технічної літератури.
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Стан назбираних досі історико
- технічних матеріялів, а разом із

тим стан розроблення марксистської методології такі, що вже тепер

добре зрозуміло, що створити, як самостійну,
критичну дисципліну марксистську історію розвитку

продуктивних органів суспільної людини можна.

Це доводить уже наявність тих багатющих, ретельно назбираних
буржуазними дослідниками історико

- технічних скарбів, що про них

згадувалося. Це доводить хоча-б та безліч нашого історико -

технічного українського матеріялу, що ще досі чекає своїх збирачів і

дослідників. Н особливо все це доводить наявність поданих і вже ви-

пробованих Марксом і Енгельсом метод їхньої геніяльної аналізи,
наявність саме якої є головною умовою, шо уможливлює здійснення

завдань будування цієї нової науки. Отже, маємо достатні вже

назбирані й іще не зібрані історико - технічні скарби, маємо досконалі

методи оцінки й оброблення їхнього; методи, наявність яких уможливлює

логічну, послідовну систематизацію всіх тих безкрайно - цінних

історико технічних скарбів і уможливлює тому утворення критичної,
послідовно витриманої марксистської історії розвитку продуктивних
органів суспільної людини.

1 в той самий час саме життя, самі умови нашого господарського

розвитку ставлять питання руба, вимагаючи негайно утворити ту

історико-технічну базу. За наявности вищенаведених умов
і за наявности цих вимог, мусимо вже тепер визнати, що час

утворення марксистської історії продуктивних органів суспільної
людини нарешті таки вже прийшов!

Мусимо визнати це, мусимо визнати, що вже є чисто всі

об єктивні передумови для утворення цієї нової дисципліни, про яку мріяв
уже більше від півстоліття тому Маркс, кажучи:

Дарвін повернув інтерес на історію природної технології, тобто

на утворення рослинних та тваринних органів, цього знаряддя про1
дукції в житті рослин та тварин. Невже не заслуговує на таку

саму увагу й історія утворення продуктивних органів
суспільної людини, історія цієї матеріяльної бази

кожної окремої суспільної організації"1).

*) Питання, що їх висвітлює ця праця, докладніше розвинено й

проаналізовано в моїй же таки праці Проблема історії розвитку продуктивних органів
суспільної людини", що її буде видруковано в найближчому збірникові праць

Соціологічної Комісії Української НкадемІї Наук.
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ГҐ і

- ґ В
ЕКОІЮНИКА.

ДМИТРО БОВННЕНКО

До методології вивчення українського
господарства

Нарис перший

І

Проблема української економіки в минулому й сучасному має

глибокий інтерес як теоретично, так і практично.

Політична суверенність України, як члена СРСР, поставила цілу
низку питань, зв язаних із плянуванням українського господарства, про
всебічне опрацювання яких годі й мріяти без детальної аналізи

українського господарського процесу за часів передреволюційних та

реконструктивного періоду радянської економіки. В системі радянської
української державности є як політичний, так і господарський центри, що

скеровують розвиток продукційних сил України, дбають про
піднесення промисловости та сільського господарства. В системі плянування

українське народне господарство виступає, як господарський організм,
праця щодо виявлення продукційних сил якого набрала актуального

практичного значіння 9**

У той самий час українську економіку в її минулому й сучасному

не достатньою мірою досліджено. Фактично ми ще не маємо праць,

що проаналізували б і систематизували фактичний матеріял
найголовніших галузей народнього господарства після реформи 1861 року.

Добу промислового й фінансового капіталу на Україні найменше

'< х

Від редакції Деякі положення статті редакція вважає за дискусійні.
*) Думку про українську робітничо -

селянську державність і про Україну, як

господарську одиницю, чітко висловлено в резолюції Виконкому
Комінтерну, що її він ухвалив при прийомі до В. К. П. членів У. К. П:

Під керівництвом КП(б)У створено робітничо-селянську державність України,
що спирається на масові радянські організації. В системі цієї державности є

господарський центр, що скеровує роботу в спрдві розвитку продукційних сил України,
піднесення її промисловости та сільського господарства".
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досліджено; значно краще досліджено епохи февдальну та

торговельного капіталізму. Це не може не відбитися на системі плянування

українського господарства, на пізнанні сучасної економічної

конкретности, що її організувала воля трудящих мас і має перебудувати на нових

засадах щодо організації праці1).
Зате є праці монографічного й загального характеру

російських економістів (хоч часто вони були зв язані походженням і працею

з Україною) перед і післяреволюційної доби, що розглядають

українське народне господарство, але трактують його, як господарську

провінцію імперії. Аналізу й систематизацію матеріялів провадиться в

загально
- імперському маштабі, і даремно було б шукати там

висновків по окремих галузях народнього господарства України, що

показали б характер і динаміку господарського розвитку України.
Економіст -

практик, що хотів би скористатися з цих праць, мусів би

проробити велику самостійну роботу в справі вибирання й систематизації

матеріялів, щодо України поданих. Для такої роботи економістові -

практикові здебільшого бракує правдивої методологічної настанови,
а то и, за браком часу, ці відомості без перевірки служать орієнта-
ційнйм матеріялом у системі плянування українського народнього

господарства. Тимчасом з боку методологічного треба вважати матеріял,.

добутий таким шляхом, за дуже сумнівний щодо його наукової вартости.

Усе це свідчить, що в прагненні пізнати й перебудувати сучасну

економічну дійсність наукова аналіза матеріялу, і не тільки сучасности,

а й історичного минулого, повинна зайняти першорядне місце, бо

тільки на підставі правдивого уявлення про характер і темп розвитку

господарства за капіталізму можна поставити правдиву діягнозу про
його потреби та напрямок у сучасному. Теорію й практику

плянування треба розробляти паралельно вивченню українського
народнього господарства. Тільки за таких умов господарський центр зможе

охопити всі ланки народнього господарства й успішно скерувати
роботу щодо розвитку продукційних сил Радянської України. Вже давно

усвідомлено потребу тісно ув язати науково дослідчу діяльність із

завданням побудування обґрунтованих перспективних плянів

народнього господарства" 2).
Вивчення українського господарського процесу ставить цілу низку

складних методологічних питань, що їхнє розв язання стає за

передумову правдивої аналізи господарського розвитку України.

*) Расширение круга наличного опыта, обогащение новыми идеями может

быть достигнуто только на базе глубокой научно
- исследовательской разработки

того материала, который дает предшествующая практика довоенного

хозяйственного строительства и строительства истекшего восстановительного периода

хозяйственного развития" (В. Введенский, К итогам обсуждения пятилетки*. Хоз.

Укр. , № 11 12, 1927, стор. 10).
2) Контрольні цифри народнього господарства УСРР на 1928 29 рік. Харків.

1928, стор. 135. Про це дивись Пути народно-хозяйственного развития УСРР",

стор. XVI XX.
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Дослідник українського господарства повинен у першу чергу

чітко визначити об єкт дослідження. Вияснення об єкту дослідження

неминуче привеДе до питань про межі пізнання українського
господарського процесу- за капіталізму теоретичною економією,

історичною та прикладною, а також про доцільність об єднати розгляд
економічних явищ за капіталізму та за доби радянської.

За капіталістичної доби проблема української економіки являє

собою проблему суспільних стосунків, чинности капіталу та його

модифікацію, аналіза чого має з ясувати питання про характер і темп

розвитку продукційних сил України про взаємозалежність і силу
стихійного регулятора капіталістичної української економіки, з одного

боку, та протекційної економічної політики імперського уряду з

другого, та викрити ті внутрішні суперечності й зв язки .3 іншими

країнами, що в них господарство України перебувало.
Проблема української економіки за переходової доби набирає

іншого характеру, аніж за капіталізму; вона переростає в проблему
плянування, дефетишизації суспільних стосунків, успішне переведення
чого є покажчиком питомої ваги соціялістичних елементів в економіці
не тільки України, а й усього Союзу.

Природа радянської економіки, закони її розвитку зовсім відмінні

від природи капіталістичної економіки та законів її розвитку, і з

методологічного боку було б цілком недоречно з єднувати освітлення й

аналізу українського господарського процесу за капіталістичної доби

і в умовах переходового періоду. Таке з єднання дуже ускладнило б

аналізу й утворило б такі труднощі, які неминуче привели б

дослідника, до хибних висновків, коли б він до кінця дотримувався такого

уставлення й не виділив окремо проблему української економіки за

радянської доби. Треба раз і назавжди покінчити з невдалими

спробами подати характеристику економічних явищ радянської економіки

паралельно
- порівняльною аналізою з економічними явищами

капіталістичного суспільства, бо самий об єкт дослідження за капіталістичної

і за радянської доби різний. Успішність же наукового пізнання

економічної дійсности, а разом із цим і успішність впливу й

перебудування матеріяльного підгрунтя людського буття в першу чергу
залежить від цілком ясного розуміння самого об єкту.

Ще й з іншого боку недоречно з єднувати розгляд
господарського розвитку за капіталістичної і за радянської доби. Теоретичне

тлумачення капіталістичного господарського розвитку, як єдности

основних моментів продукції, розподілу та споживання, в другій
половині XIX і на початку XX стор. склалося в закінчену теоретичну

систему в науці політичної економії. Марксова економічна теорія має

закінчену моністичну систему економічних категорій, чим не може

похвалитися жадна з буржуазних економічних теорій, і всяке нове

економічне явище, що постає в процесі пізнання капіталістичного

розвитку, ми можемо простежити й з ясувати, виходячи з закінченої

системи економічних понять, за допомогою методи діялектичного
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матеріялізму. Більше від того, коли ми підходимо до з ясування нового

економічного феномену, ми повинні обов язково при розгляді його

природи виходити з тієї системи законів та категорій, якими ми

з ясовуємо капіталістичний господарський процес загалом.

Теоретична економія повинна бути передумовою, вихідним

пунктом в аналізі нових явищ, що стають за об єкт нашого дослідження.

Також і в умовах радянського суспільства перед питанням про

конкретні заходи реконструкції народнього господарства слід

поставити теорію переходового періоду, охопити ввесь економічний

процес, а потім уже на тлі теоретичного тлумачення радянського

господарства можна розгорнути проблему конкретних заходів щодо

спрямування продукційних сил Радянської України. Закінченої теоретичної
системи радянської економіки ми ще не маємо. Але це, в свою чергу,

ще не позбавляє можливости розглядати конкретні питання

господарського будівництва. Аналізу конкретних питань провадиться

паралельно з теоретичним вивченням природи радянської економіки. В

такому разі теорія й практика якнайщільніше ув язані одна з одною:

теорія використовує досвід і досягнення практики, а практика,

розглядаючи конкретні питання, керується висновками теорії.
Неминучі помилки як у теорії, так і на практиці, коли не

визначено чітко історичности економічних категорій та їхньої модифікації.
Основна хиба буржуазних економістів - практиків полягає в тому, що,

розглядаючи конкретні питання радянської економіки, вони виходять

їз засад теорії капіталістичного господарства. Тому то рясно

спостерігається механічне перенесення економічних категорій буржуазного
суспільства на переходовий період радянського суспільства. Такий

напрямок роботи з самого початку криє в собі непоборні труднощі
методологічного характеру й наперед гарантує поверховність та

ненауковість висновків. Ще більше він стає за покажчика нерозуміння
специфічних рис капіталістичної системи господарства й системи

радянської.

Дослідника марксиста, що не дооцінить методологічної чіткости

при з ясуванні об єкту дослідження, а за розгляду капіталістичної та

радянської української економіки буде виходити з аналізи

господарського розвитку, як він проходив за капіталізму й в умовах
переходового періоду, без урахування соціяльних властивостей цього

розвитку, таке уставлення неминуче приведе до недооцінки історичности
економічних категорій, а тим самим до ідеалізації капіталістичного

розвитку1).
Вивчаючи українське господарство, постане питання про межі

пізнання господарського процесу за капіталізму теоретичною та

історичною економією. Як теоретична, так і історична економія має свій

окремий об єкт дослідження. В той час коли теоретична економія має

*) Невиразність у визначенні об'єкту дослідження за капіталістичного та за

радянського періодів і є, на наш погляд, головною помилкою економічної

концепції Мик. Волобуева щодо української економіки.
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за об єкт лише капіталістичне господарство, історична економія в свій

предмет включає докапіталістичне, а також і капіталістичне

господарство. Отже, перед дослідником відразу ставиться завдання виділити

матеріял, що стосується до об єкту теоретичної економії, з одного боку,
та історичної з другого, за капіталістичного періоду. Крім того,

вважаючи на те, що одна й друга наука вивчають капіталізм, постає

питання про взаємочинність та зв язок між економією теоретичною й

історичною.

Марксова теорія капіталістичного господарства подає нам

розуміння суспільних відносин там, де панує капіталістичний спосіб

продукції, незалежно від характеру, місця, часу, держави, нації. Метода

пізнання реального капіталістичного процесу теоретичною економією

являє собою методу сходити від конкретного через абстракцію до

конкретного, але не як хаотичного цілого, а опізнаного, що криє в

собі безліч визначень. Метода сходити від абстрактного до

конкретного являє собою лише засіб, за допомогою якого мислення засвоює

собі конкретне, відтворює його духовно, як конкретне" *) Щоб аналіза

дала наукові наслідки, довелося теоретичній економії абстрагуватися
від одмінних і нехарактерних рис капіталістичного господарства, що

здебільшого й характеризує та відрізняє національну капіталістичну
економіку та її темп розвитку по різних країнах.

Отже, закони теоретичної економії з ясовують капіталістичні

суспільні стосунки взагалі; зокрема, їх можна прикласти до з ясування
суспільних відносин у будь-якій капіталістичній країні. Яле в

теоретичній економії можна знайти тільки генеральний напрямок двокля-

сового суспільства пролетаріяту й буржуазії, що далеко не з ясовує
всіх своєрідних форм клясових суперечностей, як вони історично
склалися в тій або іншій капіталістичній країні. Теорія політичної економії

далеко не з ясовує всіх властивостей боротьби та зв язків в

українському суспільстві, що створилися в історичних умовах українського
капіталістичного буття. Годі шукати в теоретичній економічній системі

генези українського пролетаріяту як кляси, а також з ясування тих

суперечностей, що так яскраво позначилися в середині
капіталістичного сектору українського господарства: відношення українського
капіталу до російського, польського, західньо - європейського з одного

боку, боротьби російського, польського й західньо - європейського
капіталу між себе на українському господарському терені за

гегемонію з другого.

Ці питання, а також питання про те, як утворився внутрішній
український ринок, характер і темп розвитку промисловости та

сільського господарства, має висвітлити історична та прикладна
економія.

Крім того, розвиток капіталізму на Україні проходив в умовах
політики, нехарактерної для більшости великих капіталістичних країн

1) К. Маркс. .До критики політичної економії". Одеса, 1923, стор. 17.
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Европи. Буржуазія більшости великих країн була організована в

державу. Державу ж, як орган диктатури буржуазії, національна

буржуазія використовувала для боротьби не тільки з пролетаріятом і

селянством, а й для боротьби з чужоземним капіталом, створювала собі

всередині й зовні своєї країни якнайсприятливіші обставини для

чинности свого капіталу. Правда, епоха фінансового капіталу переросла

національні межі для чинности капіталу шляхом експорту не товарів,
а капіталу, але національна економіка буржуазних країн склалася ще

до імперіялізму, форми капіталу якого руйнують кордони національної

держави й поширюють рямці великодержавної капіталістичної нації.

Україна ще кінця XVIII сторіччя втратила залишки своєї

державности, і українська буржуазія в боротьбі за керівництво
українським економічним розвитком на протязі всієї капіталістичної доби не

спромоглася утворити свою державну організацію. Факт існування

боротьби за економічне й політичне самовизначення України і в той

самий час ще більш переконливий факт перемоги російської
великодержавности на українському господарському терені за

капіталістичної доби не тільки вимагає з ясування початків та розвитку цього

явища, але й потребує детальної аналізи впливу на український
економічний розвиток російської державности. /Агресивні змагання цієї

державности щодо України диктувалися експанзією російського
капіталу на Південь.

З одного боку, боротьба України за економічне й політичне

самовизначення, врешті за національне самозбереження, а, з другого

боку, боротьба за вплив на Україні російського, польського й

західньо - європейського капіталів характеризують собою господарські
нашарування в українській економіці та їхню поступовну трансформацію.

Перманентна боротьба сил, що виходили з надр, українського
суспільства, свідчила про міць національного коріння, що його не

могла знищити така вже зухвала державна організація, як російська
влада, що здатна була на Емський акт р. 1876 про заборону
українського слова. Мле поразки української буржуазії в боротьбі за

державну українську організацію були такі значні, що не могли не

відбитися на перегрупуванні сил в українському суспільстві.
Розвиток продукційних сил на Україні за капіталізму позначився

напочатку активізацією українських сил за підтримкою західньо -

європейського капіталу проти російської державности, поразкою й

зменшенням цієї активізації, наступом російської державности за

зменшеного опору українських сил і трансформацією буржуазії, що хутко

міняла свої позиції. Усе це ставить перед дослідником українського

господарства питання про зворотний вплив російської
державної надбудови на економічний розвиток України.

Інтереси буржуа будь-якої нації тотожні інтересам його капіталу,
прямо пропорційні зискові, одержуваному з капіталу. В разі поразки

буржуа легко пристосовується до нових обставин інтереси капіталу
в першу чергу, хоч ці інтереси й розходяться з національними інте-
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ресами. Не здобувши влади над нацією через державну організацію,
буржуазія не втрачає її цілком, бо має владу, яку дає взагалі капітал

тому, хто ним володіє. 1 тут починається новий процес, процес

пристосування капіталу до обставин державного регулювання зовні. В

нових обставинах капітал вступає в суперечність, а то й боротьбу з

державним регулюванням зовні, але ця боротьба вже має зовсім інший

характер; це боротьба не за економічне й політичне

самовизначення своєї країни, а за найкраще використання капіталів

уновихобставинах.
Буржуазія перероджується, втрачає свої зв язки з національною

культурою, що переслідується, і переходить до культури владущих.

Зраджує свою націю, але зате не зраджує капіталістичного

нагромадження, не зраджує свого золотого бога, що поза деякою

національною конкуренцією панує над самим буржуа. Як капітал певного

господарського терену, він вимагає для свого чину сприятливих
обставин. Хоч - не - хоч буржуазія, що вже давно порвала будь-які зв язки

з національними прагненнями, примушена ставати на оборону тери-

торіяльно-економічних прав країни, де застосовується її

капітали.

Закон концентрації та централізації капіталів з ясовує природу

буржуа як великого, дрібного, так і рантьє, і цим самим вичерпує
питання про суперечності та зв язки в середині капіталістичного

сектору. Але в країнах підлеглих, де національна буржуазія не

організована у владу, в країнах, що не мають своєї державности і являють

собою об єкт економічної політики іншої держави, поділ буржуазії
за розміром капіталу ще не з ясовує всіх властивостей місцевої

буржуазії. Просування й закріплення державности дужчої нації на

територію слабшої провадиться одноразово з намаганням узяти під

керівництво й контролю головні галузі народнього господарства підлеглої

к; Лни. Зміцнення цієї державности провадиться як адміністративними,
так і економічними заходами. Останні заходи неминучі за

довголітнього панування й зле відбиваються на розвиткові продукційних сил

підлеглої країни, а то й перетворюють її на колонію. Культурний
розвиток підлеглої країни затримується, національну культуру нищиться.

Владущі верстви підлеглої нації за довголітнього панування чужої

державности трансформуються.
На Україні за довголітнього* панування російської

великодержавности процес трансформації яскраво позначився в українському
суспільстві. Українська шляхта, розбита в боротьбі з російською
державністю, примушена була частково емігрувати до Західньої Европи
'або здебільшого покірливо під прапором російського дворянства

підпирати цю саму державність. Остання метаморфоза супроводилася

збереженням маетностей і забезпечувала службову кар єру, а тому й

була масовою.

Щодо буржуазії, то тут відбувався складніший процес. Дідичів,
хоч вони найкраще зберегли традиції української шляхти, імперському



урядові значно легше було тримати в покорі, аніж буржуазію. Сила

капіталу менше підлягає впливові влади, аніж сила, яку дає

монопольне володіння землею. Конфіскація маєтків і надання ЇХ іншим

державцям тримала в покорі дідичів. Впливати на буржуазію державі
значно тяжче, а надто в добу високорозвиненого капіталізму. Тому то

й процес трансформації буржуазії на Україні був значно складніший,

аніж у старшинських колах українського суспільства. Те, що має

безпосереднє значіння задля з ясування нашої проблеми, полягає головно

ось у чому:
В історичному своєму походженні й розвиткові буржуазія на

Україні яскраво позначилася такими типами: тип буржуа - територія-
ліста, національного українського буржуа, тип єврейського та

російського буржуа. Клясифікацію подається не так, як ці типи буржуа
історично постали, а відповідно тій силі, яку кожна група буржуазії
мала в розвиткові українського капіталізму.

"

Ми не маємо змоги, за характером нашої праці, ілюструвати
наші доводи фактичним матеріялом, бо це вивело б нас далеко'

за межі нашої теми, за межі методологічного поставлення проблеми,
хоч і відчуваємо потребу угрунтувати висновки фактичним
матеріялом.

Територіяльна буржуазія це буржуазія, що її капітали

функціонували (а тому й давали прибутки) на Україні, на яку ця

буржуазія дивилась як на господарську територію, як на місце
застосування своїх капіталів. Стояла поза історичними прагненнями
української нації. Це переважно була велика буржуазія, і то чужоземного
походження. Грецька, вірменська, німецька, французька, російська,
польська буржуазія, що осідала на українському господарському

терені, асимілювалася і втрачала зв язок зі своєю нацією -

державою
й проймалася інтересами території, де оселилася, набирала ознак

територіяльної буржуазії на Україні. З другого боку, українська й

єврейська буржуазія, що відривалася від національних прагнень,
втрачала будь-які з вязки, русифікувалася й дивилася на Україну тільки як

на місце застосування своїх капіталів, теж набирала ознак

територіяльної буржуазії. Процес трансформації української та єврейської
буржуазії на територіяльну відбувався паралельно нагромадженню

капіталу.
Досягши певного нагромадження капіталу, дрібний буржуа

перероджувався на великого, сприймав владущу російську культуру і

втрачав зв язки зі своєю нацією. Російська державність навіть

законодавством своїм регламентувала це переродження; єврейський буржуа,
досягши певного нагромадження, ставши першої гільдії купцем,
звільнявся з тих пут, що тяжіли над єврейською нацією, йому надавалося

право жити там, де просто єврей, без відповідного цензу, І з являтися

не мав права.
З методологічного боку велика помилка ототожнювати

територіяльну буржуазію на Україні з українською, що подекуди трапля-
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ється й у дослідників українського господарського процесу ).
Територіальна буржуазія, капітали якої були вкладені в українську
промисловість, сільське господарство та торговлю, примушена була
виступати (захищаючи свої прибутки) проти економічної політики російської
державности й боронити права України, що була місцем застосування
її капіталів2). Територіальна буржуазія великою мірою впливала на

місцеву адміністрацію, яка іноді енергійно боронила інтереси
українського господарства перед імперською владою3). Теріторіяльна
буржуазія виступала проти привілеїв російської буржуазії і на Україні,
і в Росії, запроваджених коштом України. Тому між територіальною та

російською буржуазією не тільки не може бути тотожности, а

навпаки характерним є антагонізм. Російський буржуа за допомогою

імперського уряду наступав на Україну, домагався привілеїв у
конкурентній боротьбі з буржуазією на Україні, що не могло не викликати

опору останньої. Територіальна буржуазія на Україні була найсиль-

ніша, в її руках перебували головні галузі народнього господарства

України за капіталізму, вона мала значний вплив на

загальноекономічну політику імперського уряду, який примушений був вважати на,

силу капіталу, нагромадженого в руках представників територіяльної
буржуазії. Територіяльна буржуазія, в боротьбі проти невигідної для

неї колоніяльної політики імперського уряду щодо України, ставила

питання про організацію на території України окремої від Росії

республіки 4). На ґрунті незадоволення з експансії російського капіталу
на Україну територіяльна буржуазія намагалася організувати навколо

спільних інтересів" усі господарські організації. Спільні ж інтереси"
були не абиякі: вони визначалися прагненням усієї буржуазії на

Україні монопольно порядкувати надвартістю, що надходила в

наслідок експлуатації трудящих, проти відливу цієї надвартости за межі

господарського українського кордону.

Національно-українська буржуазія намагалася

організувати українські сили в боротьбі проти російської державности,

щоб зайняти командні висоти в організації політичного та

економічного життя на Україні. Це була, переважно, дрібна буржуазія

) М. Слабне и ко. Матеріали до економічно - соціальної історії України*'
т. II, 1927, стор. 226 - 228; Записки Одеськ. Наук. Т - ва", № І, Одеса, 1927, стор. 9,10,13,
22. (В а р н е к е). Залізнице будівництво на Україні в 1860-х роках". (З цього

погладу наврад чи точно проф. О. Оглобліи зароховує М. Бунге до українських
економістів (Див. Червоний Шлах", № 9-10, 1928, стор. 169). Проф. Бунге, на наш по-

глад, був аскравим ідеологом територіальної буржуазії на Україні, та й то на

початку своєї діальности.

2) Характерним представником інтересів територіальної буржуазії на Україні
був відомий економіст 70 90-х р. р. минулого сторічна М. Й. Яснополь-

с ь к и й. З цього погладу особливо цікава його праца Экономическая будущность
Юга России и современная его отсталость ( Отечествен. Записки", 1871, ст. 196 197).

3) Див. О. О гл о б л і н. Транзитний торг України за першої половини XIX

сторіччя" Київ, 1927, стор. 34. Записки Одеського Наук. Т - ва", № І, стор. 7 і далі.

') М. Слабченко. Матеріали до соціяльно - економічної історії України",
т. II, crop. 227.

91



українського походження, буржуазія дрібних українських міст і

капіталістична верхівка села. Суперечності цієї групи буржуазії
позначалися в таких напрямках: з одного боку, боротьба проти агресивних

прагнень російського та польського капіталу; з другого боку,
конкурентна боротьба з територіяльною буржуазією, боротьба дрібного й

великого буржуа. В боротьбі українська буржуазія спиралася на

селянство.

Орієнтація на селянина й теорія утопійного соціялізму на

практиці через народництво були спробою української буржуазії
об єднати сили проти ворога. В умовах імперської реакції на сході

Европи українська буржуазія, як кляса, репрезентувала національно -

буржуазний рух. В обставинах капіталістичних, а надто в період
промислового капіталізму, українська дрібна буржуазія в своїх виступах

проти російської держави спиралась на селянство, що пролетйризу-
валось, та почасти на пролетаріят. Вона використовувала суперечки
Росії з європейськими країнами і, не маючи змоги самостійно

зреалізувати ,свої прагнення, скеровувала свої акції проти імперії спільно

з державами, що виступали проти Росії. Досить пригадати прагнення

Старої Української Громади, що зв язані були з плянами Бісмарка та

Гартмана роз єднати Росію, утворити на Україні конституційну
монархію на чолі з польським князем під протекторатом Австрії1).

Ідеологи української буржуазії, що своєю соціяльною природою
являла проміжну клясу між великою (переважно територіяльною)
буржуазією та пролетаріятом, на певних етапах боротьби
використовували Марксову економічну теорію та соціологію, маніфестували свою

приналежність до наукового соціялізму2). Таким чином вони хотіли

об єднати всі українські сили, в тому числі й пролетаріят, проти
російської великодержавности. Але на ділі в українськім суспільстві
розвивалися суперечності не тільки між великою (територіяльною)
буржуазією, пролетаріятом та дрібною (переважно українською)
буржуазією, а й суперечності між пролетаріятом та дрібною буржуазією, і це

в свою чергу схиляло дрібного буржуа, на бік великої буржуазії
проти пролетаріяту. Не тільки в теорії, а й на практиці, ще на

) Україна", 1928, кн.5,стор. 70 і далі (М. Кордуба. Зв'язки В. Антоновича

з Галичиною"). Пор. попередні пляни політичних кіл французьких (початок XIX ст.),
чеських (1848), німецьких (Кримська війна). Див. про це Огл обл і н, Транзитний
торг", стор. 32 - 33; Україна", 1928, кн. 2, стор. 87 (М. Лозинський Обопільні

стосунки між Вел. Україною й Галичиною"); В і s m а гс k. Gedanken und Erinnerun-

gen, Ersten Band (Stuttgart, 1898), S. 110 і далі.

2) Якнайхарактерніші зразки такого напрямку знаходимо в статті

Гордієнка - Капитализм и русск. культура на Украине", де проводиться думку про

демократизацію українськьго капіталізму, в зв язку з чим капіталізм на Україні
має набрати національно - українських форм. Вот почему национализация

современного капиталистического хозяйства является одновременно основой и задачей

национального движения каждой негосударственной национальности. Это вопрос
жизни или смерти ея" ( Украинская Жизнь", 1912, № 9, стор. 18); Див. також М. П-т.

Автономія України в світлі соціал ? демократичної" крітики", С.-П.. 1906.
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початку промислового капіталізму на Україні яскраво позначився

антагонізм між дрібнобуржуазним та пролетарським революційним
рухом1).

Єврейська буржуазія це буржуазія, що вийшла з народу,
життя якого, в силу внутрішніх і зовнішніх історичних чинників,
проходило в цілком виключних обставинах. Переходячи з місця на місце,
здебільшого під впливом різних утисків, єврейський буржуа більше

був зв язаний з рухомим майном, аніж із нерухомим, і ще на світанку

капіталізму добре призвичаївся до функцій, зв язаних з дією капіталу.
Не розраховуючи на державні привілеї, єврейський буржуа був носієм

ідеї про вільну торговлю та вільну конкуренцію". В конкурентній
боротьбі проти упривілейованої національної буржуазії єврейський
буржуа ще на початку капіталізму виставив вільну конкуренцію,

приищи п економічної раціоналізації. Швидкість обігу капіталу, пониження

цін, скорочення витрат на обіг капіталу, кредит, наближення товару

до покупця й рекляма ось чинники, що за їхньою допомогою

єврейський буржуа успішно конкурує з упрвилейованим національним

буржуа німецьким, французьким, російським тощо2). Це ж є

чинники, що, в свою чергу, характеризують капіталістичний

господарський уклад і переборюють труднощі, що стоять на перешкоді
концентрації та централізації капіталу.

Може бути, справедливо констатують деякі автори, що на

нашому Північному Сході нерухливість і застій, а в Західньому краю
постійний рух, невтомність, безупинне суперництво зв язані з

єврейським елементом у Західньому краю" 3).
Капітал швидко обертається в єврейській торговлі. У росіян

капітал обертається 1 2 рази на рік, а у євреїв 5 10 разів і більше,
а за такої швидкости вони можуть задовольнятися меншим

прибутком, що, в свою чергу, пожвавлює ті галузі, де євреї беруть участь" *).
Далекозорий апологет російського капіталізму проф. Ів. Озеров,

Прихильник нового, американського типу підприємця, називав

жалюгідними ті обмеження, що не давали змоги євреям селитися в

російських губернях. Він констатує шкідливість цих обмежень для

промислового розвитку Росії. Євреї часто-густо являють собою фермент
господарського життя. Юдофоби не рідко гадають, що з

позбавленням прав євреїв усе, що від них забирається, піде іншим, зокрема

) Див. М. Я в о р с ь к и й. Нариси з історії революційної боротьби на

Україні", вид. Укр. Іист. Марксизму, т. II. ч. І. Характерним представником

дрібнобуржуазного руху був М. Драгоманов, а пролетарського на перших щаблях його

розвитку на Україні С. П о д о л и н с ь к и й.

-) Вернер Зомбарт. Евреи и хозяйственная жизнь", С.- Петербург, 1912,
стор. 132, 142, 153, 156, 160, 161, 164, 166, 173, 176; порів. К. Маркс К

еврейскому вопросу", С.- П., 1906.

3) I. Озеров. Передмова до книги Зомбарта Евреи и хоз. жизнь", стор. VII.

4) Ibid., ст. VI. Те саме зазначає дослідник українських ярмарків 1. Аксаков

( Исследование о торговле на украинских ярмарках", II, 1858, стор. 36).
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B рОсії _ росіянам, але на ділі закриття арени господарської діяльности

для євреїв викликає не переміщення цінностей, а руйнацію їх" 9-
На Україну єврейська буржуазія принесла звички, уміння й

спритність, зв язки з світовими ринками і, передовсім, була авангардом
європейського капіталу, переважно німецького капіталу, що посувався на

Схід* 2). Через те що єврейському рухові -на Схід було встановлено

імперським урядом кордони оселення, маса єврейської людности у

великій мірі осідала на українському господарському терені і, в силу

вищезазначених властивостей, мала значний вплив на господарський
розвиток України, а зокрема на розвиток капіталізму на Україні.
Єврейська буржуазія відогравала визначну ролю в міжнародніх економічних

зносинах України, вона сприяла допливові капіталів із Західньої Европи
на Україну. Просуванню російського капіталу на Україну вона чинила

великий опір. Російський підприємець, навіть за урядової підтримки,,
не міг подолати в економічній боротьбі єврейського буржуа в місцях,

де він міг вільно селитися3).
Ролю єврейського капіталу та вплив євреїв на українське

господарське життя, не вважаючи на першорядне значіння цих чинників

для розвитку капіталізму, ще й досі не дослідила наука про
українське народне господарство.

Російська буржуазія на Україні з являється ще за часів

боротьби за українську державність між Росією й Україною. Митний

тариф 1822 року був демонстрацією перемоги російського капіталу
на Україні; він на українському ринкові запроваджував монополію на

цілу низку товарів, що їх мала виготовляти російська промисловість.
Довіз чужоземних товарів на Україну був обставлений великими

митними утисками, а деякі товари було заборонено зовсім довозити.

Проте довіз товарів із Росії на Україну віддавна було обставлено

різними пільгами. Все це спричинилося до великої активности

російського буржуа, що його до підприємницької діяльности заохочував
сам уряд, створюючи найсприятливіші умови для його діяльности.

Російські підприємці та агенти, з капіталом і без капіталу, посунули на

Україну4)- Українські ринки, розчищені митним тарифом, були
зручною ареною для торговельної діяльности. Український ринок,
ізольований від довозу чужоземних товарів, з пожадливістю ковтав

російські промислові вироби, сплачуючи високий прибуток не тільки

промисловому, а й торговельному капіталові. Протекціоністська
економічна політика імперського уряду зводила Україну на стан колонії.

) Озеро в. Передмова ст. VI - VI, Про зв язки єврейського капіталу на

Україні з єврейським грошовим ринком**, див. Статистическое описание Киевской губ.**,
вид. Фундуклея, ч. Ill, II., 1852, стор. 569.

2) Про це згадує К. Маркс, підкреслюючи, що обмін промислових виробів
на хліборобські зробився виключною монополією євреїв** (К. М а р кс Революція
і контр

- революція в Німеччині**. Харків, 1918, стор. 62.).
:{) О. О гл об лін. Предкапиталистическая фабрика**. 1925, стор. 51 52.

О Див. И. Аксаков Исследование о торговле на украинских ярмарках**,

стор. 7 42.
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Вона сприяла відпливові надвартости за господарські українські
кордони, була плюсом у нагромадженні російського капіталу й

розвиткові російської промисловости і, навпаки, мінусом у розвиткові
господарства українського.

Шари російської буржуазії на Україні утворювалися в наслідок

просування російського капіталу на Україну. Агенти російського
промислового капіталу (національністю росіяни), що на початку

виконували функцію реалізації, швидко збагачувалися коштом високого

торговельного прибутку, перетворювалися на самостійних підприємців,
осідали й утворювали нову групу російської буржуазії на Україні.
Шари російської буржуазії на Україні комплектувалися також із

російських підприємців, що за поле діяльности для свого капіталу
обирали українську територію й залишали Росію. Осідаючи на

Україні, російська буржуазія теж підлягала процесові трансформації.
Інтереси російської буржуазії, що осідала на Україні, не могли бути
тотожні інтересам російської буржуазії взагалі. В інтересах російської
буржуазії було тримати Україну на стані колонії щодо Росії.

Російська ж буржуазія, що функціями свого капіталу була зв язана з

українським господарством, в інтересах свого капіталу проймалася
інтересами українського господарського терену, воліла одержувати всю

надвартість і не припускала відпливу її за господарські межі

українські. Тим самим російська буржуазія набирала ознак територіяльної
буржуазії, тобто трансформувалася. Процес трансформації російської
буржуазії на територіяльну окреслювався суспільним характером

капіталу. Сила його полягає в темпі капіталістичного нагромадження в

процесі репродукції, який продукує саме капіталістичне відношення.

Розгляд і систематизація матеріялів щодо різних типів буржуа
показав би генезу та розвиток буржуазії на Україні, як кляси. Але,
дарма що аналіза територіяльної національно - української, єврейської
й російської буржуазії розкрила б умови, в яких ці різні типи

капіталістичних підприємців постали в процесі розвитку української
капіталістичної економіки, все ж таки ніяк не можна забувати й про ті

спільні риси, що характеризують буржуа, як представника певної кляси,

за всяких обставин. Із цих спільних рис можна змалювати єдиного

буржуа, тип буржуа взагалі, хоч і абстрактного, але в той самий час

характерного для певного періоду капіталістичного розвитку, що в

ньому, як у дзеркалі, буде відображено найголовніші риси буржуа,
однаково якої віри, національности, конкретного буржуа. Риси єдиного

типу буржуа визначає теоретична економія, і у Маркса маємо кля-

сичні зразки визначення природи буржуазії, як кляси взагалі, і

природи представника цієї кляси буржуа зокремах). Це визначення й

повинно бути критерієм для дослідника українського господарства,
за аналізи походження, розвитку та трансформації буржуазії на

Україні.

) Маркс. Капітал", т. 1, розділ VIII, абз. 2; розділ XXIV, абз. б.
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Так само у дослідника української економіки повинен завжди

бути в уявленні суб єкт, тобто українське суспільство; і економічні

феномени, що вимагають аналізи, треба розглядати з погляду суспільних
відносин, як вони історично склалися на Україні. Невиконання цієї

методологічної передумови приведе дослідника до емпіризму, що

нічого спільного не має й не може мати з діялектичним матеріялізмом.
На практиці це призведе до ідеалізації, до затушковування клясових

суперечностей і до недооцінки національного гніту. За намальованою

картиною розвитку українського господарства та кількісного

нагромадження капіталу не буде видно, коштом яких сил ішов цей
розвиток нагромадження, як ці сили зростали, кристалізувалися й стали

за основу революційної перебудови українського суспільства, як

подолали диктатуру буржуазії й запровадили натомість диктатуру

пролетаріяту.
Антипод буржуазії на Україні1) український пролетаріят, як

промисловий, так і сільсько - господарський, постав і розвивався в

умовах капіталістичної української господарки. Як кожний робітник,
.так і український робітник, є жива істота певних історичних,
економічних, соціяльних, культурних та географічних обставин.

Коли йде мова про робітника взагалі, як про носія фізіологічної
та розумової здатности утворювати вартість і надвартість, яку
продається на ринкові як товар, то для дослідника не є цікавим

сконкретизований робітник у своїй праці, з усіма своїми індивідуальними
властивостями. Щоб з ясувати робітника, як антипода буржуа і як творця

вартости, теоретик економіст абстрагується від специфічних
особливостей, що в них відбувається* процес витрачання робочої сили, процес

продукції надвартости. Так само теоретичну економію не цікавлять

географічні, національні, історичні обставини, в яких робітнича кляса

тієї чи іншої країни постала й розвивалася.

Для дослідника історичної економії робітник, як творець

вартости, повинен бути за основу, щоб з ясувати робітника
конкретного з усіма його індивідуальними властивостями. Виходити, як в

теоретичній, так і в історичній економії, треба з робітника конкретного.
Робітника поза конкретними умовами, робітника абстрактного не

існує. Але теоретична економія, виходячи від конкретного робітника,
абстрагується від нехарактерних історичних національних,
географічних особливостей і розглядає робітника з погляду капіталу, тоді як

історична економія, виходячи від того ж дієвого суб єкта
конкретного робітника, має висвітлити умови, що в них жив і діяв цей суб єкт.
В пролетареві творцеві вартости, що його малює політична економія-

конкретний робітник знаходить сам себе, свої властивості. Історична ж
економія сама знаходить конкретного робітника й з ясовує умови його

праці, як вони історично склалися.

9 Вважаю за помилку ототожнювати всю буржуазію на Україні, після

наведеної клясифікації буржуазії на Україні, під назвою українська буржуазія", що

так рясно спостерігається у дослідників українського господарства.
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Отже, генезу українського пролетаріяту, як кляси, може подати?

економіст-історик, озброєний методою д!ялёктичного матеріялізму,
що студіює умови, в яких постав і розвивався пролетаріят рівнобіжно^
з розвитком капіталізму на Україні. Коли вже говорити про
робітника на Україні цілком, то це значить вияснити головні, типові в

минулому для нашої країни шари робітників, в залежності від видів

господарства. Таким чином, дослідник історії робітника на Україні буде
говорити про робітника індустріяльного, індустріяльно - лятифундіярного й

сільсько-господарського,додавши до них ще й робітників транспортних,

що виправдується й еволюцією господарчої практики. Студіюючи ж

нашу господарку, можна сказати, що в історичному порядку на

Україні народивсь найраніше робітник с.- г., потім лятифундіярний і

нарешті промисловий" 9-

II

Дослідження економічного розвитку будь - якої країни ставить

перед дослідником методологічне питання про межі пізнання пропукцій-
иих відносин з боку теоретичної економії та історії господарства. Крім
того, що питанню про предмет теоретичної економії, особливо в мар-

ксистькій літературі, присвячено велике місце, але питання про межі

дослідження капіталістичного господарства з боку теоретичної
економії та історії господарства й дотепер не досить висвітлено. До того ще

найбільша плутанина в означенні предмету теоретичної економії

виникала у тих, хто змішував об єкт історії господарства з об єктом

теоретичної економії. Як теоретична економія, так і історія господарства
вивчають не процес виробництва, не вплив людини на природу,
а взаємовідносини людей у виробництві продукційні відносини.

. Ллє ж питання про продукційні відносини, в свою чергу,

припускає дві відповіді; та або інша відповідь встановлює ріжницю між

історією господарства та теоретичною економією. Перша
ставить питання, як виникли дані виробничі відносини; вона показує

нам, яким чином за певних природних умов, за певного становища

продукційних сил виникли певні продукційні відносини та ЯК БОНИ, в

свою чергу, зворотно впливають на продукційні сили, розвиваються

далі й змінюють свою форму" 2).
Коли продукційні відносини самі по собі прості, ясні й не

вимагають детальної, наукової аналізи теоретичного вивчення;

) М. Слабченко. До метології робітничої кляси". Червоний Шлях", 1927,
№5, стор. 81. За клясичний зразок того, як не треба писати історії робітничої кляси,

править книга К. Патитнова Очерки по истории рабочего класа на Украине",
що вже й одержала відповідну оцінку на шпальтах українських журналів. Див.

рецензії: М. Слабченко До методології історії робітничої кляси" ; К. Янтипо-

в и ч а Життя й Революція", 1927, №12; Острогорського М. Літопис

Революції", 1928, №4. Книжка просто недоброякісна й непотрібна' слушно

зауважує М. Острогорський (iBid., стор. 18).
-) Р. Гильфердинг. Постановка проблемы теоретической экономии у

Маркса". Основные проблемы политической экономии", 1925, стор. 68.

97



то історично - генетичним вивченням і завершується проблема вивчення

продукційних відносин. У розділі Товаровий фетишизм і його-

таємниця Маркс аналізує фетишизм товарового світу, що випливає з

своєрідного суспільного характеру праці, яка продукує товари. Він

констатує: Тим то ввесь містицизм товарового світу, всі чари й

примари, що обгортають туманом продукти праці за панування товарової

продукції, все це зникає негайно, тільки но кинемось ми

до і нших форм продукції"1) (підкреслення наше Д. Б.). Як у

середньовіччі, так і в патріярхальній селянській родині, у товаристві

вільних людей, тобто по всіх суспільних формаціях, де продукція не

носить товарового характеру, суспільні відношення людей до їхніх

праць і продуктів їхньої праці лишаються тут наскрізь прості і в

продукції, і в розподілі"2).
Докапіталістична людина це природна людина. Людина, якою

її створив бог. Людина, яка ще не балансує на голові й не бігає на

руках (як це робить економічна людина наших днів), але твердо
стоїть на землі обома ногами й на них ходить по світу. Знайти його

господарський спосіб думання тому не тяжко: він ніби сам собою

випливає з людської природи" 3).
Для теоретичної економії тут нема місця.

Докапіталістичні форми господарства, де продукційні відносини

наскрізь прості, може вивчати лише історична економія. Економічне

дослідження тут можна провадити в площині виключно історично -

економічній.

Завдання вивчати продукційні відносини на Україні за передка-
піталістичного періоду може бути покладено тільки на науку

історії українського господарства. З ясувати генезу суспільних формацій
на Україні, описати їх, встановити вплив продукційних відносин на

розвиток продукційних сил і навпаки можна тільки за допомогою

історично - генетичного дослідження, методою діялектичної індукції, де

діялектика розумінь має виходити з діялектики фактів та їх

систематизації.

За періоду капіталістичного продукційні відносини

завуальовуються, ховаються за товарові відносини, надягають на себе

фетишистський одяг; і, щоб з ясувати їх, потрібне теоретичне вивчення.

З ясувати господарський устрій, де продукційні відносини прості і ясні,
можна через його опис і констатування історичних причин його

виникнення та дальшого розвитку. Вивчати ж неорганізоване
капіталістичне господарство, що регулюється стихійно - економічними

законами, можна тільки через пізнання законів, що діють приховано. Над
цим і працює політична економія.

Але вивчення капіталістичного устрою не може бути обмежене

теоретичною економією, тим більше, що теоретична економія, з ясо-

*) К. Маркс. Капітал", Харків, т. і, стор. 29.

2) Ibid., стор. 31.

3) В. З о м б а р т. Буржуа**, 1924, стор. 7.
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вуючй> закони, що керують капіталістичною господаркою,,

абстрагується від цілої низки економічних чинників; правда, ці чинники при

з ясуванні природи капіталізму взагалі не мають значіння; від

них не тільки можна, а й потрібно абстрагуватися для успішности
аналізи; але, коли з совуємо капіталістичний розвиток якоїсь країни,
ці фактори мають вагу, і з ясувати їх конче треба, щоб вивчати

конкретну капіталістичну економіку будь-якої країни. Капіталістичний

розвиток Англії, Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Росії,
України має свої характерні особливості.

Отже, історія господарства (ми тут не говоримо, але маємо на

увазі історію клясової боротьби, як самостійну наукову дисципліну)
не обмежується лише докапіталістичним господарством. Вона вивчає

і капіталістичне господарство. Але вона не зупиняється на вивченні

продукційних відносин, як таких (розуміння законів, що вони керують

продукційними відносинами, ця історія запозичує у політичної

економії), а досліджує генезу їх, відкриває, як за певних продукційних сил

виникають відповідні продукційні відносини, яким чином останні, в

свою чергу, впливають на розвиток продукційних сил країни,
розвиваються й трансформуються.

Як видно, завдання вивчати продукційні відносини на Україні за

капіталістичного періоду ускладнюються. Історично-генетичного
дослідження не досить, щоб їх з ясувати. Самі продукційні відносини

затемнюються, набирають товарових форм і вимагають т е о р е т и ч-

н о г о дослідження.

Отже, методологія вивчення українського господарства
відрізняється в період передкапіталістичний і капіталістичний. Власне,
методологічна проблема за передкапіталістичного періоду в розвиткові

українського господавства є проблема, зв язана з індуктивним
пізнанням дійсности, позитивні та негативні риси якого мати на увазі
повинен дослідник українського господарства. За капіталістичного ж

періоду методологія вивчення української економіки в її конкретному

розвиткові ставить питання про межі теоретичного пізнання, коли ми

закони теоретичної економії прикладемо, щоб з ясувати конкретні
економічні явища українського господарського процесу. Теоретична
економічна система не може з ясувати специфічних рис української
економіки, а тому й цостає питання про заповнення тієї прогалини,

що існує між конкретним українським господарським процесом і

законами теоретичної економії, що з ясовують природу капіталістичного

господарства взагалі. Економічні явища конкретної української
капіталістичної господарки, що їх не з ясовує теоретична економія, мають

знайти своє тлумачення в їсторії українського господарства.
Різні ступені аналізи за вивчення української капіталістичної

економіки потребні для того, щоб з ясувати внутрішню закономірність
капіталістичного розвитку, подати його генезу й показати форму
виявлення. Крок уперед у напрямі досліджування специфічних рис
української капіталістичної економіки буде ускладнювати й доповнювати
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теоретичну схему капіталістичного розвитку, властиву й Україні за

капіталістичної доби, і дальша аналіза конкретних економічних

явищ, що від них теоретична економія абстрагується, наповнить схему

багатим змістом, що має відбити в собі всю багатогранність
конкретного українського економічного процесу. Така аналіза капіталістичного

развитку українського господарства на тлі марксистської теоретичної
економічної системи й має розв язати проблему української економіки

за капіталістичної доби. Історично-генетичне вивчення конкретних

явищ українського капітаталістичного розвитку має провадитися за

допомогою діялектичної і н д у к ц ії.

Діялектичний матеріялізм, як революційна метода

пізнавання дійсности для того, щоб її перетворити, має з'ясувати умови,

як постав капіталізм на Україні, як він за безупинного зростання

внутрішніх суперечностей із торговельного

капіталізму/перетворився на промисловий капіталізм,як промисловий період, нарешті,,
завершився на початку XX сторіччя і м п е р і я л і з м о м, що

сигналізував неминучість нового соціялістичного періоду та остаточної

ліквідації капіталістичної системи. З ясування умов, в яких постав і

розвивався капіталізм на Україні, одночасно має вирішити й місце України
в свїтовій капіталістичній системі взагалі й зокрема її становище

проти капіталістичної Росії, у рямцях державности якої Україна
перебувала за капіталістичного періоду. Питання про те, чи Україна за

капіталістичного періоду була щодо Росії колонією, напівколонією,

рівноправною частиною єдиного економічного організму імперії, чи

самостійним господарським організмом у світовій економічній системі,

є одне з тих питань, на які в економічній та історичній літературі, як

українській, так і неукраїнській, ми можемо знайти найрізноманітніші
відповіді. На цьому важливому, з боку методологічного, питанні ми

маємо зупинитися далі.

Історично-генетичне дослідження потребує детального обізнання

з фактичним матеріялом, розкиданим по архівних фондах,
книгосховищах, у журнальній літературі, статистичних Ьписах та відчитах.

Зібрати й систематизувати цей матеріял над фізичні й інтелектуальні
сили однієї людини, а тому тут потрібний широкий розподіл праці
між дослідниками різних сторін українського господарського процесу,
з одного боку, та архівними й бібліотечними робітниками з другого.

Після визначення об єкту історичної економії і з ясування питання

про межі дослідження капіталістичного господарства теоретичною
економією та історією господарства перед дослідником постає питання,

як саме розглядати економічні явища, з якого погляду. Діялектична
логіка постання, розвитку й зникнення економічних явищ показує, що

жадне економічне явище не можна уявити поза суспільним
оточенням і не лише оточенням, а що кожне економічне явище являє

собою продукт певних продукційних відносин.

Тому то розгляд економічних явищ українського господарського
розвитку слід провадити з погляду суспільних стосунків, як вони істо-
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рично склалися та змінювалися в процесі розвитку клясової боротьби
всередині українського суспільства. У противному разі буде подано

матеріяльно-технічну аналізу господарського розвитку без освітлення

соціяльної природи його, що тільки й дає змогу дослідникові

піднятися на об єктивно - історичний погляд у дослідженні економічного

процесу. У противному разі буде грубий емпіризм, що неминуче
обернеться на апологетизм і на економічне трактування капіталістичної

продукції, як одвічної форми людського буття. Подруге, в аналізі

економічного процесу на Україні за капіталізму не можна випускати
з ока факту, що пролетаріят постав, розвивався, а селянство

диференціювалося в умовах не тільки соціяльного, а й національного

гніту. У противному разі дослідник скотиться до люксембургіян-
ського погляду в оцінці недержавних націй, проти чого так застерігав
В. Ленін *)

Вихідним пунктом у дослідженні українського господарства за

капіталізму, з боку історичної економії, повинна бути українська
економіка за часів економічного та політичного суверенітету. Україна,
як зформована економічно й політично державна одиниця на сході

Европи в передкапіталістичний період, повинна стати відправним
пунктом у дослідженні початків капіталізму на Україні та його розвитку.

Це відразу, з боку методологічного, ставить руба питання про
порушення єдности народньогр господарського організму за часів

капіталістичних і вказує на ті сили, що в своєму розвиткові поставили

Україну на стан колонії. Таке ставлення питання виправдується

історичним розвитком українського господарства. Подруге, воно вказує
на те, що Україна на шлях капіталістичного розвитку ступила разом
з ліквідацією рештків державного суверенітету, який мала. Це являє

собою важливий фактор у розумінні історичних тенденцій, які

залишилися в українському суспільстві після ліквідації політичного

суверенітету України. Нарешті, це розв язує питання про те, чи має Україна
передумови для державного існування, яке й по цей день ставиться

і негативно розв язується в російській буржуазній економічній

літературі. Діялектично поставлене, це питання відразу набирає
ясности. Факт знищення української державности за капіталізму не є

ще запереченням можливости самовизначення української нації в

державу.

Українська державність за передкапіталістичного періоду й

Українська Соціалістична Радянська Республіка в сучасному являють собою

яскравий тому доказ.

Мле для буржуазного мислення капіталістична форма буття є

одвічна. Виходячи в цього, російські буржуазні економісти в минулому й

сучасному відкидають факт існування української державности й

трактують Україну в минулому як частину імперії, а в сучасному як

*) Про це дивись статтю М. Аржанова До теоретико - методологічних

помилок люксембургіянства в нац. питанні'*. Прапор Марксизму*', № 4, 1928.
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господарський район Союзу Радянських Соціалістичних Республік ])..

Українські ж буржуазні економісти, що для них українська
державність мислима тільки в буржуазній формі, хоч і визнають існування

української державности в минулому, але за УСРР не визнають

суверенности, а навпаки підкреслюють її цілковиту, як економічну, так

і політичну, залежність від СРСР 2).
Не розглядаючи ані Конституції УСРР яка чітко окреслює

державний лад на Радянській Україні, ані її окремих артикулів,, де

формулюється суверенітет УСРР, підкреслюємо тільки одно місце

Конституції УСРР, яке нам допоможе з ясувати вихідну при аналізі

радянської української економіки.

УСРР входить до складу СРСР, як незалежна договірна
республіка й разом з тим залишає собі право вільного виходу з Союзу.
Суверенітет УСРР обмежений лише в межах, зазначених у Конституції
СРСР, і лише в предметах, що їх віднесено до компетенції СРСР;
поза цими межами УСРР здійснює свою державну владу само-

стійно .

Не зайве було б і нашим радянським4* економістам, які за

об єкт свого дослідження беруть українську радянську економіку,

поглянути на зміну суспільних відносин, на Конституцію УСРР, яка чітко

формулює ці зміни й окреслює державний устрій у переходовий
період. Мле буржуазний спосіб мислення й тут заважає об єктивній

аналізі економічних явищ, і, як результат дослідження, одержується
необізнання дійсности, а обґрунтування власних бажань

дослідника, які, за німецьким прислів ям, являють собою батька думок,
і висновків, додамо ми. Нерозуміння, або краще сказати навмисне

ігнорування того, що після Жовтневої революції на терені колишньої

Російської Імперії постали радянські республіки, з єднані в СРСР,
призводить до того, що господарство України, як у минулому, так і в

сучасному, трактується з погляду єдности російського господарського

організму, до якого українська економіка входить як частина цієї єдности.

Це рясно спостерігаємо ми в буржуазній спеціяльній економічній

літературі, особливо російській. Сама бібліографія таких праць
зайняла б чимало місця.

9 Такий погляд на український господарський процес так укорінився в

російській економічній літературі, що протилежний погляд, де б трактувалося

українське господарство з погляду єдности народньо
-

господарського організму,
зустрічається як виняток.

-- ) Про це дивись у статті V. Tymosenko Ukraine und RuBIand in і liren-

wirtschaftlichen Beziehungen", де автор намагається довести, !що Україна за часів

радянських ще більше залежить од Росії економічно, аніж це було за часів царату,
кінчаючи статтю такими словами: Und so bleibt es beim alter. Much jetzt ist die Ukraine,
so wie im alter RuBIand, Rein Wirtschaftspolitiches Subjekt, sondern Objekt einer Wirt-

schaftspolitik, die sich selbstredend nicht von den wirtschaftlichen Interessen der

Ukraine Ieiten laBt. In solchen Verhaltnissen werden natiirlich die Interessen der

Ukraine preisgegeben, auch wenn Rein boser Wille am Werke Ware". (Mitteilungen des

Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin, Mugust 1928, Heft 2, S 20).
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Ллє було б глибокою методологічною помилкою, коли б ми, на

підставі цих тенденційних праць, радили про українську радянську
дійсність1). Дійсність розвивається сама по собі, а буржуазний спосіб

мислення, що тримається й живиться старими, буржуазними формами
людського буття, само по собі. Українська ж економічна дійсність
після Жовтневої революції під проводом Ленінської теорії й практики,

під проводом соціялістичної Української держави диктатури

пролетаріяту, що здійснює свої завдання на підставі єднання робітників і

селян, розвивається своїми шляхами в соціялістичному напрямку.

Вихідною в дослідженні радянського українського господарства

мусить бути УСРР, що утворилася в наслідок соціялістичної революції.

УСРР, як незалежна республіка зі своїм економічними та політичними

центрами, яка входить до складу Союзу й цим не тільки не втрачає
своєї незалежности, а ще з більшою силою її проявляє щодо

розвитку продукційних сил і зберігає щодо оборони своєї

економічної та політичної суверенности від наступу імперіялістичних країн.
Визнаємо за цілком слушне зауваження Л. С. Карума В. Ігнатьєву...

який має сумнів у правильності найменування УСРР незалежною"

республікою при обмеженості" суверенітету. Ллє незалежність це

один із субстратів суверенітету, і так само, як суть суверенітету,
союзна радянська республіка зберігає за собою, лише обмежуючи
його, так і незалежність по суті залишається за УСРР, бо тільки

добра воля" УСРР її обмежує на користь СРСР2)".
В умовах імперіялізму, коли перегородки національної держави

руйнуються й поширюються рямці великодержавної капіталістичної

нації, невеликі держави втрачають свою економічну й політичну
суверенність, а недержавні нації перебувають під колоніяльним визиском

метрополії. Навіть така високорозвинена індустріяльна й імперіялі-
стична держава, як Німеччина, в наслідок суперечностей поміж імпе-

ріялістичними країнами, потрапила після імперіялістичної війни в

становище, яке поставило економічну незалежність Німеччини під сумнів.

Про порушення суверенітету Німеччини з боку імперіялістичних
держав Франції та Сполучених Штатів Америки недвозначно зазначає

Рг. doz. Sheffler у своїй праці: Die Hengestaltung der Reichbank"3),

і) Тут треба підкреслити влучність закиду Мн. Річицького Мик. Волобуеву
про методологічну хибність робити висновки про українську радянську економіку на

підставі тендеційних економічних праць. Перед ним (Мик. Волобуєвим) питання

поставити треба так: яке він має право, які реальні дані, щоб із цієї економічної

гіубліцистики, з не зв язаних між собою проектів робити свої висновки про долю

України в Союзі та про політику Союзу щодо неї .

Лн. Річицький. До проблеми ліквідації пережитків колон іяльности та

націоналізму", Більшовик України *, № 3, стор. 70.

3) Л. С. Кар ум. До проекту засад нової конституції УСРР . Наукові
Записки", Київ. Інст. Нар. Г - ва , т. IX, стор. 144.

3) Див. Л. Н. Я с н о п о л ь с ь к и й. Німецька валютна реформа", Записки

соціяльно - економічного відділу УЛН , т. V VI, 1927, стор. 376.
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а також Hjalmar Schacht, президент райхсбанку й керівник німецькими

фінансами 9-
Отже, в умовах імперіялістичного оточення, в умовах гострої

боротьби імперіялістичної господарської системи та радянської
вилучення якоїсь республіки із Союзу не тільки не поширило б її

суверенітету, а навпаки поставило б саме існування такої республіки під

загрозу зробитися підлеглим додатком однієї з

великодержавних імперіялістичних країн.
Входячи ж до складу СРСР і обмежуючи свій суверенітет у

межах, визначених Конституцією СРСР, УСРР тим самим, через

представництво в союзному уряді, надається можливість впливати на розвій
головних галузей народнього господарства інших республік, що

входять до складу СРСР. Ллє перед дослідником народнього господарства

республіки, тим самим, постає питання, що треба брати за вихідну чи

господарство всього Союзу, чи господарство республіки,
що його досліджується? Завдання ускладняється ще й тим, що на

господарському терені республіки знаходяться промислові підприємства
не республіканського, а союзного значіння. До чиєї компетенції

входить вивчати й виявляти розвиток союзної промисловости, в зв язку
з розвитком господарства загалом на терені, скажімо, такої

республіки, як УСРР?

Тут же треба зазначити, що одна справа вивчати народне

господарство, а друга спрямовувати його розвиток плянувати.

Одна справа вивчати й виявляти розвиток продукційних сил України
(в поняття України входить УСРР, Західня Україна, що під Польщею,

Закарпатська, що під Чехо-Словаччиною, Буковина та Задністрянщина,
що їх захопила Румунія), а друга плянувати господарський
розвиток УСРР.

Вихідною в системі плянування народнього господарства окремих

республік є народньо
-

господарська єдність СРСР. Тільки в

гармонійному поєднанні й найбільш раціональному використанні можливостей

економічного розвитку СРСР кожна з республік досягне

максимального розвитку своїх продукційних сил. Ллє не треба гадати, щоб ця

народньо
-

господарська єдність СРСР могла бути збудована на пляну-
ванні народнього господарства окремих республік безпосередньо через
союзні державні плянові органи. Навпаки народньо-господар-
ська єдність СРСР базується на пляновому
спрямуванні, економічному та технічному погодженні господа р-

9 Die Ruhrbesetzung bedentet, so merkwiirdig es Klingen mag, den Wende-

punkt in der ganzen Reparationsfrage, weil sie in politischer und moralischer Beziehung
fiir Deutschland eine giinstigere Rechtslage schuf und weil sie in ihrer wirtschaftiichen

Muswirkung die Gnsinnigkeit der Poincar6schen Pelitik vor aller Welt in voiler Klarheit

darlegte. Die deutsche Regierung konnte mit Recht die Ruhrbesetzung als Vertragsbruch
bezeichnen und hatte die Genugtuung, daft selbst die Rechtsberater der englischen Krone

in der Ruhrbesetzung eine Verletzung des Versailler Vertrages feststellten" (Hjalmar
Schacht, Stabilisierung der Mark, 1927, ст. 41).
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ського розвитку окремих республік та економічних

районів, які в своєму будівництві виходять із

конкретних плянів, що ураховують усю господарську

специфіку окремої республіки або економічного району.
Весняний (1928 р.) з їзд плянових робітників у своїй резолюції

присвятив значне місце питанню про взаємозалежність між союзними

та республіканськими держплянами. Ця резолюція й лягла в основу

складання п ятилітнього пляну УСРР !). У ній підкреслюється:
Беручи на увагу, що одним з основних завдань за побудовання

п ятирічних плянів розвитку народнього господарства окремих

республік і економічних районів є підготовка елементів для побудови
єдиного пляну розвитку народнього господарства ССРР,
Всесоюзний З їзд плянових робітників вважає, що ці елементи повинні бути,
проте, репрезентовані в зазначених плянах у формі цілосних гіпотез,

що виявляють і в статиці, і в динаміці народньо -

господарське обличчя

тієї чи іншої республіки або краю з усіма його характерними рисами

й специфічними особливостями 2) .
У директивній статті Укрдержпляну П ятирічний плян УСРР і

основні передумови його запроєктування" подається теоретичну основу

щодо плянування українського народнього господарства. Там же й

встановлюється, до чиєї компетенції належить вивчати й плянувати

промисловість, як республіканську, так і Союзну, на господарському

терені УСРР.

Резолюція з їзду плянових робітників не обмежує завдання

республік і економічних районів у перспективному плянуванні такою

підготовкою матеріялів для складання єдиного всесоюзного пляну, що

полягала б у поданні окремих роз єднаних пропозицій про розвиток
тієї або тієї галузі народнього господарства, а ставить перед ними

значно ширше завдання разгорнутого визначення народньо
-

господарського розвитку відповідної республіки або району загалом. Практично
під цим треба розуміти цілковиту потребу охопити в їхніх

перспективних плянах не тільки місцеве й республіканське
господарство, а й ті галузі союзного господарства, що

розташовані на території даного економічного

району або республіки"3) (підкреслення наше Д. Б.).
Плянувати господарство можна за умови всебічного його

вивчання. П ятирічний плян за всього нашого напруження може бути
не чим іншим, як тільки мірою наших сучасних знань народнього

господарства й сучасного рівня розуміння нами умов і дальших шляхів

його розвитку *) П ятирічний перспективний плян народнього

господарства УСРР є не що інше, як синтеза наукових досягнень щодо

вивчення окремих галузей народнього господарства країни. Синтеза,

) Див. Пути народно - хозяйственного развития УССР , Харьков, 1928, стор. XI.

- ) Ibid.

Ibid., стор. XII.

J) Ibid., стор. XXXVII.
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що дає змогу намітити, на підставі знання сучасного господарського

стану, перспективний плян найближчих років господарського розвитку.

Питання про вихідну в дослідженні українського господарства,

і не лише для дослідника радянської економіки, а й для дослідника

історичної української економіки, в зв язку з цим набирає актуального

як методологічного, так і практичного значіння. Те або інше

методологічне уставлення визначає напрямок дослідження, тим самим

визначає характер висновків.

Висновок, коли ми в дослідженні українського господарства в

його історичному розвиткові будемо виходити з господарської єдности

російського господарства і українське господарство будемо
розглядати як господарський район цієї єдности, буде один. Фактично це

буде дослідження не українського господарства, а господарства кол.

Російської імперії, більш точно господарства Східньої Европи. Такі

дослідники здебільшого визнають, що український господарський
розвиток не може бути об єктом наукового дослідження. Зовсім інші

висновки матиме історик - економіст, коли він у дослідженні

української історичної економіки виходитиме з того, що за капіталістичного

періоду Україна, в силу певних історичних причин, зробилася колонією

імперії, що до того Україна економічно й політично була суверенна
і що, втративши цю суверенність, Україна не втратила прагнення до

неї, а її господарський розвиток проходив в умовах антатонічности,
а не споконвічної економічної гармонійности хліборобського Півдня
(Україна) і промислової Півночі (Росія) ) , мавши , свої специфічні риси.

Пізнати ж сучасну радянську українську економіку годі й думати
без детального вивчення історичних шляхів її розвитку. Досить
відзначити те, що сучасні українські господарські райони зформувалися
ще за першої половини XIX сторіччя. Це вже доведено студіями проф.
М. Слабченка, акад. К. Воблого, проф. О. Оглобліна з історії
українського господарства.

Висновки, коли дослідник радянської економіки буде виходити

з народньо
-

господарської єдности СРСР, будуть спрямовані до

з ясування того зв язку, що існує між окремими республіками та

економічними районами, до розв язання питань, зв язаних з економікою

всього Союзу, яких не можна розв язати на підставі економічних

даних однієї частини Союзу, окремої республики. Тут ми маємо певний

комплекс економічних питань союзного маштабу, які й складають

окремий об єкт дослідження. Резолюція цілком правильно
заперечує потребу для республіки й районів будувати перспективні
пляни за точним зразком всесоюзного пляну, відшукучи ті зв язки, що

1) Так гадав ідеолог російської промислової буржуазії П. Струве, шукаючи

гармонійного співжиття націй у Російській Імперії на грунті національного

розподілу праці: Старинное национальное разделение труда между промышленной
(северной й северо

- центральной) и земледельческой (южной, юго - восточной и

южно - центральной) Россией развивалось все боле и более и обрисовывалось все

резче и резче" (П. Струве Крепостное хозяйство", 1913, стор. 79).
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їх в економіці окремого району нема, і намагаючись розв язувати ті

питання, що їх не можна розв язати в обмежених рямцях
перспективного пляну окремої частини Радянського Союзу" х).

Бо практика плянування господарством 1/G земної кулі ставить

такі питання, які й не могли постати в умовах капіталістичної

господарки, вага ж цих питань та іх спеціфичність настілько ясна, що

ставить на чергу утворення окремої науки теорії плянування",
об єктом якої мають бути економічні явища, що виникають в системі

плянування Радянською частиною земної кулі, не можуть бути вирішені
на підставі аналізи окремої частини цього цілого господарства

окремої республіки Союзу.
Ллє таке дослідження не виявляє специфічних рис

республіканського народнього господарства. Республіканське народне господарство,
як єдине господарське ціле, є об єкт дослідження, зі свого боку, і тут

вихідною повинна бути господарська єдність народньо-господарського

організму. Різні ланки народнього господарства між собою

якнайтісніше зв язані, одна від одної залежать, одна на одну впливають, і

дослідження такого господарства треба провадити з погляду єдности

частин народньо
-

господарського організму, щоб якнайпевніше

виявити продукційні сили цього організму2).
Тут ми маємо відповідь і на питання про те, до чиєї компетенції

і як треба вивчати союзну промисловість, що є на господарському

терені УСРР. Вивчати будь -

яку галузь народнього господарства, а тим

більш одну з найголовніших, без ув язки з розвитком народнього

господарства країни більш ніж проблематично. Ізольована від на-

родньогб господарства країни будь-яка її галузь являє собою своєрідну
економічну робінзонаду, аналіза якої не тільки не дасть змоги пізнати

природу господарства, а й не зможе з ясувати шляхи розвитку однієї

з галузей цього господарства, бо її розвиток не проходить ізольовано

й обумовлюється розвитком усього народнього господарства.
Ті виключні своїм значінням завдання економічної політики, що

їх висуває практика радянського будівництва, ставлять перед
дослідником українського господарства руба питання про чіткість економічної

методології і ще раз стверджують на практиці соціялістичного

будівництва, що єдиною методою наукового пізнання економічних явищ

є метода діялектичного матеріялізму. Тут, як ніколи,
почувається потреба якнайтіснішого контакту наукового дослідження з

практикою плянування.

') Пути народно-хозяйственного развития УССР", стор. XII. Про це дивись

також В. Веденського К итогам обсуждения укр. пятилетки." Хоз. Укр."
№ 11 -12, 1927, стор. 17.

Политическое обособление Украины, как члена СССР, поставило на

очередь вопрос о виявлений ее производительных сил. Теперь стало возможным

изучение украинского народного хозяйства как единого целого" (К. Г. Воблый

Производительные силы Украины", Наукові Записки Київ. Інст. Нар. Г-ва , 1924,
.№ 4-5, стор. 130).
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Самый тип работы, научно бытовая ее обстановка подверглись

серйозному видоизменению сравнительно с недавним прошлым. Быстрые,
часто совершенно неожиданные толчки и обороты практической жизни

нашего хозяйства совершенно почти исключали возможность т. н.

кабинетной работы ученного", и новые научные домыслы, и первые

научные общения опыта нашей новой экономики родились не в

процессе спокойного аполлинического" развертывания светлых научных

силлогизмов, а в вихре и буре социальних катаклизмов, в обстановке

величайшего нервного напряжения"х).
Практика плянування ставить перед Українським Держпляном

широке завдання розгорнутого визначення народньо
-

господарського

развитку" загалом. Ця практика, як це яскраво видно зі слів проф.
П. І. Фоміна, мала величезний вплив на характер і методологію

в економічному вивченні українського господарства. Питанню про

методологію вивчення українського господарства в економічній

літературі за останні 10 років і питанню про вплив практики плянування
на економічну науку на Україні маємо відвести в нашій студії спеці-

яльне місце.
З усього цього видно, які складні й відповідальні завдання стоять

перед науково-дослідчими, пляновими й учбовими республіканськими
інституціями й зокрема перед академіями наук.

Перед українськими науково
- дослідчими закладами й перед

українською наукою загалом стоїть відповідальне завдання : виявити

національні багатства України, у першу чергу щодо виявлення

продукційних сил УСРР. Ллє дослідження національних багатств України не

може бути обмежене рямцями Радянської України. Частини

української землі, що нині відірвані від Радянської України й перебувають
під політичною зверхністю інших держав, от як Західня україна,
Закарпаття, Буковина, Задністрянщина, потрібно теж, у контакті з

місцевими українськими науковими силами, вивчати. 1 тільки таке

всебічне вивчення може дати поняття про національні багатства україни.
Ллє вивченням українського господарства, виявленням прддук-

ційних сил України обмежитися не можна. Здобуті наукою знання

треба якнайширше понести в гущу українського суспільства, а надто

це потрібно в республіці рад, де широкі верстви трудящих покликала

Жовтнева революція до будівництва соціялізму.

J) Проф. П. И. Фомин. Наука о хозяйстве на Украине за 10 лет . Хоз.

Укр. , № 11 -12, 1927, crop. 37.
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Г. ОЛЕКСИН

Капіталістичні монополії та коньюнктура*)
і

Найбільша відміна монополістичного капіталізму це надзвичайний
темп концентрації, а також централізації виробництва та капіталу
в картелі, трести й концерни. Ці організації створюють елементи

певного плянового господарства, а тому важливо вияснити, як саме

вони впливають на хід коньюнктури, які особливості спостерігаються

через рух виробництва та цін і чи можуть картелі й трести

запобігти періодичним кризам і цим пом якшити хід коньюнктури.
В питанні концентрації та централізації слід ґрунтуватися на тій

ріжниці цих понять, що їх встановив Маркс.
Концентрація (поєднання в одних руках) капіталу та

виробництва це процес побільшення підприємства та капіталу коштом

нагромадження й поширення виробництва даного підприємства. Таке

зростання громадського багатства, що функціонує як капітал,
відбувається коштом тієї частини додаткової вартости, що її капіталізується ;

це посилює концентрацію засобів виробництва в одних руках, отже

поширює маштаб виробництва, а це й собі супроводиться підвищенням

продуктивности праці й прискорює продукування додаткової вартости.

Отже, така концентрація, що безпосередньо ґрунтується на

нагромадженні або навіть тотожня з ним *), має в собі самій початок, що

прискорює її розвиток у часі. В кожний дальший урізок часу

концентрація (нагромадження) йде швидше, ніж у попередній. Що швидше

зростає громадське багатство, то швидше йде концентрація капіталів

у руках окремих капіталістів.

Централізація капіталу й підприємств являє собою поєднання

багатьох дрібних підприємств у незначне число великих. Це не

нагромадження, а тільки перерозподіл уже наявних капіталів. Таке,

поєднання відбувається подвійним шляхом добровільний (акційні
товариства) і примусовий експропріяція дрібних капіталістів

великимиостаннього досягається почасти втратою, загибеллю капіталу

*) Від редакції. З деякими твердженнями автора редакція не погоджується.

J) Карл Маркс. Капитал". 1920 р. Госиздат, т. І, стор. §41.
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дрібних підприємств. Рушієм добровільної централізації є кредит, а

рушієм примусової централізації є конкуренція. Тут дрібні капітали

побиваються більшими через механізм дешевих цін.

Централізацію не можна протиставляти концентрації, бо ці два

процеси відбуваються одночасно. Централізація також спричинюється

до зростання капіталів, бо збільшує розмір виробництва й прискорює

нагромадження. Відтворення маси капіталів у цьому разі відбувається
швидше, ніж раніш. Прискорення нагромадження й централізації
капіталу збільшує матеріяльну базу постійної революції в самому

способі виробництва. Через це продукційна сила праці дуже зростає, бо

що швидше централізується капітали, то швидше оновлюється старий
капітал. Ллє тепер ця централізація спричинює монополії, що дуже

гальмують технічний прогрес і тим самим оновлення старого капіталу,
отже, стає тепер засобом для того, щоб цілком амортизувати основний

капітал.

Процес самонагромадження капіталів відбувається повільніше,
ніж за централізації, і тому то централізація прискорює економічний

розвиток на багато значніше, ніж нагромадження. За сучасного

капіталізму тенденції до централізації дужчі, ніж будь-коли, бо

централізованому великому капіталові відкривається більше можливостей, аніж

раніше. Цьому сприяє також швидкий сучасний технічний прогрес,
світовий ринок тощо.

Слід зазначити, що в економічній літературі, коли говориться

про концентрацію, під цим мовчазно розуміється і вплив централізації,
але в понятті їх треба відрізняти як два окремі процеси.

За сучасного капіталізму концентраційний процес надзвичайно

прискорюється, завдяки акційній формі підприємств. Ця форма
прискорює економічний розвиток тим, що він нині відбувається незалежно

від випадковостей у русі власности. Маркс каже: Світ досі залишався б

без залізниць, коли б доводилось чекати, доки нагромадження не

доведе деякі поодинокі капітали до таких розмірів, що вони могли б

справитися з будуванням залізниць. Навпаки, концентрація,

завдячуючи акційним товариствам, досягла цього немов би одним рухом

руки 9.
Централізація виробництва й капіталу, завдяки акційним

товариствам, відбувається не тільки швидше від централізації власности

на капітал, а й більш наслідує техніко - еконрмічні закони. Спеціяльно
з цього вузького погляду приватна власність тепер менше гальмує

розвиток продукційних сил, ніж то було раніше. Крім того, енергія
зросту в акційних підприємствах більша. Воно може безперервно
поширюватися, згідно з вимогами техніки. Сюди приєднується ще одна

особливість акційне підприємство більш енергійно провадить

конкурентну боротьбу для завоювання нових ринків збуту. Воно також

має більший нахил до об єднання в картелі та трести, ніж одноособові

) К. Маркс. Капитал", 1920, Госиздат, т. І, стор. 644.
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підприємства. Всі ці особливості дають можливість зменшувати

собівартість і прискорюють нагромадження в акційних підприємствах, а це

й собі прискорює темп концентрації капіталу.
Концентрація (централізація) має такі форми й типи: технічно

й організаційно виробнича, коли об єднується виробничий процес тих

підприємств, що функціонують (трести й концерни); збутова, що
об єднує торговельні функції багатьох підприємств; концентрація власности

(переважно її форма це участь одного підприємства в акціях

іншого); фінансова концентрація, коли великі капіталісти та банки

організують капітал і панують над великими підприємствами й групами

господарств.

Сучасна концентрація й централізація відбувається через такі о

дві причини: риск надзвичайно великим основним капіталом підчас

криз і, подруге, загострення конкуренції. Саме ці дві обставини
й примушують нині усуспільнювати капітал, себто запроваджувати

картелі, трести й концерни замість колишніх поодиноких підприємств.
Ці об єднання мають за мету зменшити риск капіталом, зменшити

конкуренцію й тим самим запобігти зниженню норми прибутку. Цього
досягається двома способами: або об єднання підприємців зливають

свої капітали й виробництво (трести, концерни), щоб здешевити

собівартість товарів, або об єднання (картелі) монополізують ринок і за

допомогою цього підвищують ціни. Іноді ці дві мети існують в одному

об єднанні, проте зрозуміло, що трести й концерни, доки вони не є

за монополістів, знижують собівартість продуктів і правлять за чинник,

що прискорює темп економічного розвитку.

Зважаючи на зазначені причини, об єднання найбільш поширені

у важкій промисловості (вугілля, руда, залізо, сталь, нафта). Це
масові виробництва, зацікавлені в безперервному збутові, а тому
то тут риск основним капіталом найбільший. Крім того, тут діє ще

одна причина природна монополія сировини (нафти, калію), а також

умови транспорту (вугілля). Промисловість готових фабрикатів, от як

машинобудівельна або текстильна, з їхнім великим числом типів та

асортиментов товарів та їхньою значною індивідуалізацією, погано

концентрується Q.
Слід зауважити, що коли б в обробній промисловості існували

великі трести та картелі, що підвищували б ціни й тим натискували
на промисловість сировини, ці останні легко самі організували б

перероблення своєї сировини.

Щодо того, за якої коньюнктури здебільшого організуються
підприємці, то важливо підкреслити, що при піднесенні коньюнктури,

коли ціни високі й збут задовільний, організувати картель або трест

) Манштедт у своїй книзі (Jrsachen und Ziele des Zusamenschlusen in

Gewerbe mit besondles Beriicksichtigung der Kartelle und Trusts" (стор. 80) щодо

текстильної промисловости правильно зазначає, що її концентрації в картелі й

концерні перешкоджають такі причини, як часта зміна мод, зміна вартости

сировини та неможливість тут вертикальної концентрації,
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важче, ніж за кризи або депресії, коли є великі труднощі щодо збуту
й конкуренція надзвичайно шкодить.

Коли саме об єднання капіталістів (картелі, трести й концерни)
являють собою монополію? Коли саме монополія значить панування

над ринком?
Основою для монополії можуть бути: 1) монополія на ринку

збуту товарів, 2) монополія капіталу, 3) монополія сировини та 4)
технічна монополія. Найпоширенішою формою монополій є картель, Це
є договір, угода підприємців для регулювання ринку. Тут предметом

компетенції є ціни, договори про умови продажу та збуту. Виробнича
сторона та фінансування це не їхня справа. Число учасників
необмежене. Проте Г. Бекерат1) рішуче заперечує проти такої

характеристики картелю, як монополії. Він вважає, що монополістичне

панування тут нібито не має місця і що нібито функції сучасного картелю
інші. Ллє його заперечення невірне і щодо цього більшу рацію мають

3. Мирський'2), а також Ґ. Кассель3*), Ліфман1) та К. Віденфельд5).
Вони рішуче проти Г. Бекерата й доводять монополістичність картелю,

цілком правильно стверджуючи, що для опанування ринку зовсім не

треба, щоб картель охоплював у своє коло всіх підприємців даної

галузи промисловости. Нині, залежно від коньюнктурних умов, для

опанування ринку збуту треба лише 50 85% продукції, а щодо

сільсько-господарських товарів іноді навіть менше. Повна монополія

охоплення 100% продукції, як говорить Бекерат, не обов язкова і в

житті вона зустрічається дуже рідко.
Так само трест, концерн та повне об єднання (фузія), коли вони

охоплюють 50 80% продукції, теж є монополістами у виробництві.
Щодо вигляду, то треба відрізняти концентрацію горизонтальну

й концентрацію вертикальну. Горизонтальна це об єднання

підприємств, що виробляють лише один рід товарів; мета такої

концентрації монопольне підвищення цін (картель), а також зниження

собівартости продукції (трест). Конкурентна боротьба між учасниками

скорочується. Вертикальна концентрація це об єднання
різноманітних підприємств; у них продукт одного підприємства править за

сировину для другого. За приклад може бути об єднання таких

підприємств, що постачають одне одному свої продукти: вугільні
копальні чавунно

- ливарний завод сталеливарний
залізопрокатний машинобудівельний. Вигода такої вертикальної комбінації дуже
велика. Поперше, значна економія на паливі. Раніш доводилося, що

г) Wirtschaftdienst", стаття Inhaltswandel der Kartellbegrifs und seine wirtschafs-

politische Folgen", 29 липня 1927 p.

- ) Kartellenrundschau", 1927 p., стор. 546.

3) G. Kassel. Neuere monopolistische Tendenzen in Industrie und Handel".

1927, стор. 75.

'*) R. L і e f m a n n. Der Deutsche Oekonomist". 27 жовтня 1927. Стаття Das
Wesen der Kartelle und die heutige Wirtschaftsordnung", стор. 1298 99.

) К. W і e d e n f e I d. Kartelle und Konzerne". 1928, стор. 1 8.

112



разу витрачати паливо, коли руду перетоплювалося в чавун, чавун

у залізо, а потім знову в сталь. А за згаданої комбінації є можливість

одним теплом руду та вугілля обертати в готові сталеві вироби.
Звичайно, це можливе лише тоді, коли всі ці окремі підприємства є в

одному місці. Тут досягається також значної транспортної економії;

використовується також газ для машин.

Мета вертикального об єднання (комбінації) це зниження витрат

на виробництво. Цього можна досягнути завдяки тому, що:

1. Вирівнюється ріжниця коньюнктури та забезпечується вирів-
нення прибутку окремих підприємств, бо з багатьох продуктів,
вироблюваних у комбінованому підприємстві, в даний момент найбільше

поширюється продукцію того товару, що має найбільш сприятливу

коньюнктуру, найбільш високі ціни, а, значить, найбільшу
рентабельність. Звичайно, комбіноване підприємство не має стільки вигод, як

спеціяльне, що перебуває в найсприятливіших умовах, але воно

зате не так ризикує, маючи більшу стійкість проти коливань

коньюнктури, ніж підприємство спеціяльне.
2. Технічно раціональна організація процесу виробництва від

сировини до готових фабрикатів більш можлива у вертикально

комбінованому підприємстві. Покидьки одного підприємства
використовується на іншому.

3. Скорочується оборотний капітал через відсутність торговельних

взаємовідносин між комбінованими підприємствами.
За приклад горизонтального об єднання є трест та картель, а

концерн приклад вертикального об єднання (комбінації), хоч іноді трест
може бути за приклад і вертикального об єднання. Тут Зайців *)
помиляється, коли стверджує, що вертикальний трест неможливий. Він

вважає, що коли об єднання включає в себе, наприклад, вугілля,

руду, чавуноливарний завод, залізообробний та інші заводи, то це

значить, що нібито в усіх цих галузях повинно бути монопольне

становище тресту, а це можливо лише при соціялізованому господарстві.
Проте такий комплекс, як Рурський сталевий трест або Об єднані

сталеливарні заводи" в Німеччині, своєю вертикальною організацією
доводять, що можуть бути й вертикальні трести. Ці об єднання
охоплюють більшість підприємств по горизонтальній лінії, а в тих

підприємствах, де вони зв язані вертикально, вони мають такий значний

вплив, що дорівнюється монополії * 2).

]) Saitzew. Horisontal und Wertical im Wandel der Ietzten Jahrzente". 1927,

crop. 10.

2) Paul Gferman у своїй книзі ,,D6r Deutsche Stahltrust" (1927 p., crop. 67 68)
розглядає структуру німецького сталевого тресту й зазначає підприємства, що

входять до його об єднання. Тут ми маємо виробництво таких продуктів: вугілля,
руда, кокус, чавун, сталеві вироби. Трест бере участь у найважливіших синдикатах

залізообробної промисловости, де його частка становить від ЗО до 56%. Це дає

йому можливість мати надзвичайно великий вплив у цих синдикатах, з якими він

зв язаний вертикально і, таким чином, являє собою монопольний трест.
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11 in більше різнорідних підприємств охоплює вертикальна

комбінація, то більше шансів має підприємство, що стоїть на останньому

ступені виробництва, продавати свої продукти дешевше, ніж некомбі-

новані підприємства. Вертикально комбіноване сталеве підприємство
може продавати свої товари на світовий ринок за ціни, нижчі від собі-

вартости і, проте, матиме збільшення всього прибутку. Це можливо

тоді, коли кожна угода цих підприємств з їхніми клієнтами остільки

велика, щоб повним використанням загальних вкладань капіталу могла

так знизити витрати, що з останнього продажу одержується підвищений

прибуток, який покриває попередні втрати.

Мле економія тут може бути і з інших джерел. Так, між машино-

будівельними заводами та сталевим користь комбінації полягає не

тільки в тому, що сталеливарний завод збуває свою продукцію ма-

шинобудівельному, а також і в тому, що машинобудівельний завод

збуває свої вироби сталеливарному заводові. Особливо це буває
тоді, коли цей сталеливарний завод має приєднані до нього

підприємства вугілля, руди, чавуну, прокатки. Комбінація між ними особливо

вигідна за несприятливої коньюнктури за труднощів збуту, а за

високої коньюнктури та високих цін менш вигідна, бо, як справедливо

каже Маннштедт1), ДО комбінації примушує не стільки неминучість

купувати сировину за високу ціну, скільки труднощі збуту. Нині це має

особливу вагу, оскільки комбінація дає значне збільшення продукцій-
ности праці2).

Ріжниця між горизонтальною та вертикальною концентрацією
полягає в тому, що горизонтальна має можливість при її дальшому

застосуванні дати панівне становище на ринкові й через це надовго

забезпечує добру прибутковість.
Вертикальна концентрація дає, головним чином, перевагу над

чистими підприємствами, якщо тільки вони не об єднуються в картелі.
Щодо питання про те, в якому напрямку йде процес концентрації

промисловости чи від сировини до готових фабрикатів, чи навпаки

від готових фабрикатів до сировини, то тут одного напрямку для всіх

галузей промисловости не може бути. Тут питання розв язується вар-

J) Mannstaedt, згадана книжка, crop. 70.

2) Між іншим, П. Уферман у своїй книзі про німецький сталевий трест

(стор. 175) подає багато даних про підвищення продукційности праці
в наслідок раціоналізації виробництва, що стало за можливе

на основі концентрації уважній промисловості Німеччини.

Наприклад, об єднання багатьох металургійних підприємств у сталевий трест дало

змогу прикріпити до багатьох ливарних заводів вугільні копальні, що є близько,
і приставляти свою продукцію на найближчі ринки. Крім того, стало можливим

краще спеціялізувати заводи, відбирати з них найпродуктивніші, закрити деякі

підприємства з відсталою технікою. Вся раціоналізація була просякнута найвищою

механізацією з органічним поєднанням виробництв. Про це саме сказано також

у журналі Конъюнктура світового господарства", в лютневій книжці за 1928 рік,

де подається матеріяли про значне підвищення продукційности праці у вугільній
промисловості на основі її збільшеної концентрації.
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тісним складом продукції. Як тільки вартість готової продукції
головною частиною входить у вартість сировини, то ця галузь промисловости

стає ініціятором комбінації підприємств, залучає в сферу своєї

концентрації перероблювальну промисловість. Крім того, промисловість
сировини найбільше організована одержує монопольний прибуток і часто

буває багата на капітали, а тому їй удається втягнути в коло свого

впливу обробну промисловість. Ллє іноді буває так, що вартість
сировини не становить значної складової частини вартости готового

фабрикату, і тоді перероблювальна промисловість притягує до себе

підприємства сировини.

Між іншим, у німецькій машинобудівельній промисловості до

війни комбінати були зовсім незначні. Це пояснювалося тим, що

промисловість сировини була вже достатньо картельована й мала вигоди

горизонтальної концентрації; а тому мало цікавилась вертикальною,
ft некартельовані підприємства постачали матеріял для

машинобудівельної промисловости по низьких цінах за несприятливої коньюнктур,
і тому то не було прагнення до вертикального об єднання.

Горизонтальна концентрація за принципіяльну межу своєї

організації має опанування ринком і панування на ньому. Вертикальна
концентрація нині надзвичайно поширює межу свого охоплення. Вона

найбільше поширена в галузях масового виробництва. Що більше

картелювання промисловости сировини, що вищі, значить, ціни, то

більше спрямування готової промисловости до сировини. Сучасне
швидке застосування масової методи виробництва в обробній
промисловості полегшує її комбінування з важкою промисловістю. Взагалі

вертикальна комбінація при теоретичному розгляданні її має багато

вигод, але практично вона має менше значіння через труднощі
пристосування розміру підприємств, що працюють одно для одного. Кожне

підприємство має оптимально найбільший розмір, коли

взаємовідношення елементів виробництва найбільш сприятливі. Збільшення

підприємства за цим оптимумом знижує його прибутковість. І от іноді

прагнення до комбінації не бере до уваги цього положення й не

керується ним через послаблення риночних взаємовідношень та порушення

завдяки технічному розвиткові. Тут панує потяг не до абсолютно

низької собівартости, а до відносно низької, ft перше можливе

тільки через цілком стабільне становище ринку.

Таким чином, ми бачимо, що оскільки в трестах і концернах є

дійсно централізація виробничого процесу у великі промислові
підприємства та промислові об єднання, остільки, справді, в

капіталістичному господарстві створюються елементи якогось плянового

господарства. Тут, як каже Маркс *)> капітал об єктивно створює матеріяльні
засоби до плянового господарства до соціялізації. Справа тільки в

тому, що саме являє собою цей сучасний органічний розвиток

капіталізму за керівництва буржуазії, куди він прямує, які цілі та які

*) К. Маркс. Капитал , 1923, том II, ч. II, стор. 356.
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завдання мають ці монополістичні об єднання та як це впливає на

хід коньюнктури.

Англійський буржуазний економіст Кайнс дійшов висновку, що

капіталізм уже сьогодні, через розвиток промислових об єднань і

переважно акційних товариств на наших очах переростає на плянове

господарство на соціялізм, просто капіталізм сам себе соціялізує" 9-
Цю саму думку про плянове впорядкування, про самосоціялізацію

капіталізму за умов монополії з особливим почуттям смакує К. Ренер* 2).
Обминаючи всі суперечності монополістичного капіталізму, він

бачить лише одно автоматичне соціалізування".
Слідом за Кайнсом і Ренером соціял - демократичний теоретик

Унгерн - Стернберг стверджує, що сучасний розвиток монополістичного

капіталізму створює плянове господарство безкровний світовий

соціялізм. Він вважає3), що картелі й трести в своїй практичній роботі
вже тепер охоплюють усі галузі промисловости й установлюють
справжню планомірність у господарському житті. Він посилається на

практику картелів, що навіть статистично вже встановлюють кількість

споживання та виробництва продукції для окремих галузей
промисловости й таким способом уникають коливань коньюнктури та

виникнення криз.

Щоб вирішити тут питання, як саме впливають монополії на хід

коньюнктури, поперше треба встановити картину конкретного

стану концентраційного процесу в теперішньому світовому
господарстві. Особливість концентрації промисловости в сучасному капіталізмі

полягає в тому, що вона йде в напрямі посилення] монополістичности

в усіх промислових організаціях. Наявні трести й картелі зміцнюються
й сталіше охоплюють усі підприємства, зменшують їхню самостійність

та стають за цілковитих монополістів у своїй галузі, в своїй країні.
Міцніє також митна система, що охороняє їх від чужоземної

конкуренції. Збільшення митних податків являє собою наслідок впливу

картелів та трестів на економічну політику уряду; цю політику
підпорядковується монополіям. Окремі підприємства тепер охоче йдуть до

втрати деякої частини своєї самостійности, бо це помітно окупається
їхньою прибутковістю. Загальна причина сучасного збільшення сили

картелів та трестів по всіх країнах це утруднення збуту, що виникає

в наслідок перепродукції в промисловості, а також загострення
післявоєнної боротьби за ринки. Оскільки в перспективі на довший час

) М. Keynes. Das Ende des leissez faire", Miinchen, 1926, стор. 32.

2) К. Реннер. Теория капиталистического хозяйства". Москва, 1926. стор. 313.

3) Gngern-Sternbergy. GewerkschaftsHrchiw" за лютий 1928р. стаття Die
Industriegemeinschaft als gemeinwirschaftliche Form der deutschen Industriewirtschaft".

Стор. 58, 69. У цій статті автор оригінальний лише щодо складення пляну того, як

держава під нагнітом політики соціял-демократії мусить практично допомогти

соціялізмові родити самого себе. Для цього теоретика" важливо тільки, щоб
перехід стався без жадних економічних криз та зрушень господарського життя. М решта

прийде сама собою.
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становище із збутом не покращає, остільки сила всіх промислових

об єднань має зростати, себто зростатиме їхній монополістичний

характер. У таких бо умовах вельми нелегко виникати новим

підприємствам, що стоять поза об єднаннями. В тих же галузях

промисловости, де раніш не було ані трестів, ані картелів, вони тепер швидко

зростають, монополізують збут товарів та значно підвищують ціни.
Наявні концерни, особливо у важкій промисловості, більшають

та притягають до себе дедалі нові підприємства як по вертикальній, так

і по горизонтальній лінії. Великі підприємства обробної промисловости,

досі самостійні й із добрими перспективами, тепер зазнають лиха від

високих монопольних цін важкої та сировинної промисловости. Вони

змушені купувати сировину по високих цінах, бо заводити власні

подібні підприємства неспроможні, і питання розв язується приєднанням

до великого концерну порядком злиття. В цьому напрямі діє також
недостача капіталу в деяких країнах, а надто капіталу, потрібного на купівлю
патентів та поліпшення техніки. Нині таке приєднання частіше

відбувається в напрямі щільного злиття, а не вільного об єднання, як це

практикувалося до війни *). Правда, тут виявляються й негативні явища

в концернах. Вони полягають у тому, що утворення концернів утворює

монополії, бо кільком великим концернам, що охоплюють вирішальну
продукцію даної галузи, легше встановити тут монополію, ніж

картелям на 100 й більше членів. Ллє найбільша небезпека полягає в

надзвичайному розвиткові сили окремих осіб та угруповань
встановлюється їхня диктатура в керівництві окремими галузями промисловости.

Слід зазначити, що концерни, як організаційна форма
промисловости сучасного капіталізму, надзвичайно посилюють тенденцію

нагромаджувати капітал. Поширення самої промисловости, приєднання

окремих нових підприємств усе це посилює концерни та всі форми
тісного злиття, і робиться це не тільки з ініціятиви керівників концернів,
а з суто об єктивних господарських причин: концерни мають величезні

можливості поширювати виробництво та діставати кредити. Крім того,

тепер утворюється нові концерни по всіх країнах, число їхнє зростає
й це має місце тому, що концерни, а особливо фузії, як форми тісного

злиття промисловости, мають багато можливостей для раціоналізації
підприємств. Ллє розвиток таких тісних об єднань призводить до

перетворення їх на справжній трест.
Оскільки такий трест ще не має монополістичного характеру,

виробнича техніка в ньому прогресує, але трест швидко набирає
монополістичного характеру. До цього приводить не лише монополізація

) Таке щільне злиття спостерігається нині не тільки в національних рямцях,
ба навіть в інтернаціональному маштабі. Так, Р. Ліфман ( Kartelle, Konzerne und

Trusts", стор. 308 311) наводить матеріял про тісні стосунки німецького
промислового об єднання фузії фарбова промисловість" не лише з німецькими
фарбовими та хемічними підприємствами, а також і з англійським концерном штучного

шовку з капіталом на 20 мільйонів фунтів стерлінгів та американським концерном
на 160 мільйонів долярів.
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виробництва даного продукту, а й методи участи, контролю й

упідлеглення своєму впливові решти підприємств.

Найвищим ступенем монопольної форми є надмонополія,

утворення величезних комбінатів вертикальних трестів та концернів, що

мають і горизонтальні об єднання. За приклад може бути англійський

хемічний трест Монда, а також американський та німецький хемічні

трести. Такий самий тип вертикального тресту являє собою

Об єднання сталевих заводів" у Німеччині. Цьому трестові належить у різних

картелях важкої промисловости (залізна, сталева, трубна, рейкова тощо)
до половини загальної кількости збуту. Вплив такого монополіста

величезний. Він підпорядковує політику картелів своїм інтересам, а також

дуже тісно зв язаний із найбільшими банками1)*
Нині монополістичних організацій, себто таких, що дійсно

провадять політику монополії, найбільше є. в Німеччині, ніж в іншій якій

країні. Тут монопольні картелі та трести в більшості галузей
промисловости зовсім скоротили конкуренцію. Яле прагнення до щільного

злиття підприємств у формі трестів найбільше в Сполучених Штатах.

Тут розвиток концентрації промисловости відбувається переважно не

в напрямі цілковитого охоплення всіх підприємств окремої галузи в

одну монопольну організації, а переважає розвиток до великого

підприємства, де багато підприємств зливаються в одно. І важливіші

економічні наслідки американських трестів полягають не тільки в їхньому
впливові на ціни та розмір виробництва, а також і в заснуванні
товариств фінансування промисловости.

Неправильне було б твердження, що для Німеччини характерна

вертикальна концентрація противно горизонтальній в інших країнах.
Навпаки, коли під концентрацією промисловости розуміти й картель,
то саме горизонтальна концентрація в Німеччині поширилась особливо

значно. Яле, коли розуміти концентрацію і більш вузько, як концерн
та фузія, то й тоді твердження про переважне значіння вертикальної
концентрації лише для самої Німеччини буде невірне. На ділі у Франції
(Шнайдер, Крезо), а ще більше в Янглії, є багато вертикальних

підприємств та концернів з такою багатобічністю, що рідко можна

зустріти в Німеччині.

*) Трест Об єднання сталевих заводів" має кредит консорціуму найбільших

німецьких банків, що мають акц. капітал з резервами:

Дортмундський та Національн. банк . . . . .110 міл. мар

Дисконта Ґезельшафт . . . 199 * 99

Дейтше банк . . . 225 »» 99

Дрезденер банк . . . 128 99

Інші банки . . . 142 » 99

Разом . 794 міл, мар.

Кредит у закордонних банків становить біля півтора мільярда мар ок, а капітал

самого тресту перевищував один мільярд марок. Ясно, що така фінансова сила

тресту дає йому можливість бути незалежним від окремого банку.
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Промислові організації трести, концерни, фузії оскільки вони

визначають злиття окремих підприємств, себто злиття виробничого
процесу цих підприємств, збільшують продукційність праці, знижують

витрати виробництва й прискорюють темп економічного розвитку, доки

не стають за монополістів. У цьому разі іноді відбувається навіть

зниження цін коли треба через конкуренцію завоювати ринок і

поширити збут. Якщо ж до зниження цін удаватися не треба (при повній

монополії та внутрішньому ринкові), то в концерні й тресті швидко

йде нагромадження. Це дає кошти для нових технічних і організаційних
поліпшень і економічний розвиток народнього господарства

прискорюється. Я досягнення монопольности у виробництві та збуті
приводить частіше до підвищення цін, навіть тоді, коли витрати знижується,
а це спричинюється до посилення експлоатації споживачів. Це
відбувається з тієї об єктивної причини, що нема конкуренції, що

стимулювала б прогрес техніки. Промисловим організаціям тоді вигідніше

затримувати прогрес техніки, щоб мати можливість цілком

амортизувати капітал, вкладений у велетенські підприємства.
Ця затримка технічного прогресу полягає поперше в тім, що

монополії затримують з явлення нових технічно передових підприємств
конкурентів. Проти них вживається всіх метод боротьби: не дається

їм сировини, навмисне скуповується джерела сировини лише на те,

щоб не дати користуватися нею молодому конкурентові, позбавляється
їх кредиту банків, для чого монополії використовують усі свої зв язки

в банкові, підвищується залізничні фрахти, скуповується нові патенти

лише на те, щоб не дати користуватися ними конкурентові.
Ось чому не має рації Ліфман *)> заперечуючи, що монополістичні

картелі не затримують технічного прогресу, бо суть його заперечень
сходить на те, що встановлення особливо високих цін картелями
призводить до з явлення нових підприємств з високою технікою. А на ділі
монополії з явлення таких підприємств роблять неможливим, бо

виникнення нових підприємств можливе лише за найвищих монопольних цін,
але в рямцях цієї межі коли ще не досягнуто найвищої монопольної

ціни сама по собі монопольна ціна вже усуває стимул до розвитку

продукційних сил. Слід підкреслити, що така неможливість застосувати

вже відомі технічні успіхи призводить до затримки нових

удосконалень. Технічний консерватизм монопольного картеля обумовлюється
самою його суттю, а вона полягає в тому, щоб забезпечувати високий

прибуток усім своїм підприємствам передовим і відсталим. Я це

значить, що під захистом високих цін залишаються існувати застарілі

підприємства, які і є найбільшими прихильниками картеля. Я за вільної

конкуренції вони загинули б.

Тому то ще 1921 року Мирський2) висував пропозицію про

реформу наявних картелів так, щоб вони не затримували технічного

) Lifmann. Kartelle, Konzerne und Trusts". 1927, Stuttgart, стор. 72, 105.

2) S. Tschirski. Zum Reform der Industriekartelle". 1921, стор. 53.
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прогресу. Він пропонував індивідуалізувати політику цін. Картельну

систему слід диференціювати відповідно до собівартости продукції

учасників. Ціни слід встановлювати не однаково для всіх учасників, а

мінімально, залежно від витрат виробництва. Такий калькуляційний

картель не гальмував би розвитку продукційних цін, не перешкоджав би

поступові техніки. Мле сучасні картелі в усіх тих країнах, де вони

існують, далекі від цього ідеалу, і за високих мит встановлюють

монополії в цілій країні.
Мле цілком затримати технічний прогрес монополії неспроможні

з причин, властивих самим монополіям. Затримка технічного

прогресу в картелі відбувається через ту політику, що продажна ціна

мусить виходити із собівартости відсталих підприємств. Технічно

передові підприємства таким чином нагромаджують ренту технічного

удосконалення отримують прибуток, вищий за пересічний. Це
нагромадження дає їм потім можливість за сприятливих умов коньюнктури

вимагати поширення свого підприємства та своєї квоти в картелі, бо

інакше вони покидають картель. Виходячи з цього факту, буржуазні
економісти доводять, що капіталізмові властиві сили саморозвитку,

удосконалення його системи. Монополізм, зведений до надмірности,

утворює в собі самому сили, що його регулюють і не дають можли-

вости надовго затримати зріст продукційних сил.

Але це має рацію остільки, оскільки капіталістична система

виходить із часткових, із тимчасових утруднень. Але основна його

суперечність неможливість дальшого сумісного існування
усуспільненого господарства та приватного привласнення ця суперечність з її

зовнішнього боку нібито має вирівнення, а по суті в середині тільки

нагромаджується.

За сучасного капіталізму найбільший розвиток монополій

спостерігається в Німеччині, але не мало б рації твердження, що в сучасній
Німеччині найбільше затримується технічний прогрес. Там із

посиленням монополістичних тенденцій помічається безперечне зростання

техніки, і до того ж саме в тих галузях промисловости, що найбільше

монополізовані. Таке саме явище ми спостерігаємо в багатьох інших

європейських країнах. Нині там зниження витрат на виробництво не

тільки не суперечить принципові монополії, але в умовах ринку, що

звужується, часто являє собою його передумову. Здешевлення

продукції збільшує постачання й загострює конкурентну боротьбу, а це

ЗМІЦНЮЄ монополію.

Монополії потрібні з капіталістичного погляду для регулювання

норми прибутку. І от, коли передбачається, що технічні удосконалення

можуть підвищити норму прибутку, то монополії заводять цю техніку,
їм тут треба високою нормою прибутку нових підприємств доповнити

низький прибуток відсталих підприємств, що, як відомо, залишаються

й нині в монополіях.

Звичайно, загальне нагромадження в народньому господарстві без

монополій відбувається швидше, ніж за монополії, бо вони гальмують
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розвиток продукційних сил. Проте, зовсім його затримати вони не

можуть. Слід зауважити, що розвиток організаційних змін

капіталістичної системи в напрямі монополій не завжди йде рівномірно. Він

іде періодами. Після доби картелів, що супровадилися концентрацією
збуту, піднесенням цін, відсталістю техніки та виробничою
реакційністю, неминуче йде його протилежність наступає період, коли

картелі втрачають свою силу, починає переважати концентрація і

раціоналізація виробництва. Конкурентна боротьба загострюється. Гинуть
найслабші підприємства. Яле після такого періоду виробничої
концентрації та шаленої боротьби за ринки слід сподівайся нового

посилення концентрації збуту.
Важливо зазначити, що найближчий наступний розвиток техніки

надзвичайно побільшує монопольну силу трестів та картелів у кожній

країні. П. Уферман *) слушно стверджує, що найближчі роки як для

Німеччини, так і для інших капіталістично -

передових країн, мають

бути добою революції техніки й передусім: 1) надзвичайного
збільшення виробництва та споживання електроенергії; 2) розрідження
вугілля (штучна нафта); 3) виробництва та використання газу на

далекому віддаленні (значіння трубопроводів). Все це дуже зменшує
перевіз вугілля і взагалі зменшує його значіння, спричиняючись до того,

що промислові групи, які володіють джерелами енергії та устатковують

усі галузі промисловости, збільшують свою вагу й стають за

монополістів. Крім того, відбувається об єднання величезних трестів кількох

країн2). Збільшення монопольної сили окремих металюргійних трестів
пояснюється ще й тим, що нині дуже збільшується значіння заліза та

сталі, бо ці дві галузі промисловости постачають дальшим галузям

сировину й тим упідлеглюють залежні галузі своєму впливові

(обробна промисловість є об єкт концентраційного руху). Отже, великі

трести важкої промисловости упідлеглюють своєму впливові не тільки

продукцію заліза та сталі, як сировини, а й фабрикатів з нього.

Як бачимо, в питанні про те, куди прямує сучасний розвиток
капіталістичних монополій, соціял - демократичні та буржуазні
економісти не мають рації. Вони помиляються, переоцінюючи пляновість

монополій, але навіть по суті цей самий плян полягає в тому, що підприємці,
які керують господарським процесом, скеровують його розвиток на

вигідний для них шлях. Я цей напрям державний капіталізм; саме

до нього йде сучасна господарська система. Капіталізм держкапіталі-
зується, а не соціялізується. Ті буржуазні економісти, що говорять про

плянове господарство капіталізму, по суті справи тільки констатують

справжній факт зростання державно
- капіталістичних тенденцій.

J) Р. Ufermann. Der Deutsche Stahltrust". 1928, стор. 179.

2) Великий інтерес і можливо велике в майбутньому значіння має об єднання
великих нафтових концернів американського Стандарт-Ойль та англо - голяид-

ського Рояль - Детч - Шел із німецьким фарбовим трестом. Ці об єднання тепер

співробітничають в експлоатації німецького винаходу штучного виробництва бензини

з вугілля і на це вклали великі капітали.
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II

На початку доби новітнього капіталізму на картелі й на трести

покладалося надії, що вони можуть запобігти періодичним кризам

і тим пом якшити хід коньюнктури. Деякі автори 9, особливо Лескюр,
доводили, що трести, регляментуючи виробництво, визволяють

народне господарство від криз. А явище кризи 1901 року він пояснював

не тим, що трести та картелі взагалі неспроможні запобігти кризам,
а тим, що до цієї їхньої неспроможности призводять швидше помилки

молодости картелів, аніж сама їхня природа" * 2).
Щоб вияснити питання про спроможність монополій запобігти

кризам, треба висвітлити питання про спроможність монополій

регулювати виробництво та ціни за умов політики капіталістичних монополій.

За монополістичного капіталізму, як і за доби вільної

конкуренції, запобігти періодичній кризі для промисловости це значить, по-

перше, неодмінно підготуватися до її наступу. А для цього треба
передбачити й визначити час її наступу.

Звичайно, що як і раніше, так і тепер, нема ще можливости

передбачити час зниження високої кон юнктури, не знайдено ще такого

барометра, що показував би більш - менш точно наближення бурі на

широкому морі економічного життя. І картелям, і трестам не

пощастило розв язати це питання: не можуть вони навіть у межах своєї

галузи промисловости не то що передбачити наступ значної кризи,
ба навіть не завжди їм удається передбачити наступ тимчасового

зниження коньюнктури. Особливо це стосується до сучасної
промисловости, коньюнктура якої залежить не тільки від економічного стану

даної галузи в даній країні, а від усього комплексу економічних і

політичних взаємин у всьому світовому господарстві.
Але, коли б монополії володіли методою передбачати наступ

криз, це диктувало б їм конечну потребу для підготування до криз
не поширювати своє виробництво перед кризою, себто саме

підчас розквіту. Ні трести, ні картелі на це нездатні: неспроможні бо

вони примусити своїх членів окремих фабрикантів не поширювати

виробництво за високої коньюнктури, себто саме тоді, коли вони

одержують найбільший прибуток. Часто тут буває саме навпаки.

Організація монополії у будь - якій галузі промисловости заохочує

старі підприємства поширювати своє виробництво, бо встановлення

монополії, поперше, значить підвищення цін, і монопольний

прибуток відразу відживлює ті технічно відсталі одиниці, що вже мусили б

виходити в тираж. За сприятливої коньюнктури це можливо тим більше,
що окремі підприємства перешкод від картеля не мають і цілком

використовують свою волю для поширення.

) Р. Ліфман. У першому виданні Картелі й трести*'. Pohle. Bevolke-

rungsbewegung, Kapitalbildung und periodische Wirtschaftskriesen**, 1902. Розділ про
значіння картелів.

2) Лескюр. Общие и периодические промышленные кризисы**. 1908 р., стор.

515, 518, 521, 522, 529.
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Правда, це більше стосується картеля, ніж тресту, бо картель1)
об єднує підприємства, головним чином, для регулювання збуту, а не

виробництва. Тому то учасники картеля (синдикату) часто -

густо

надміру поширюють свої підприємства, маючи надію, що картель знайде
їм роботу і несприятливої години. Я іноді підприємці поновлюють і

поширюють своє устаткування за несприятливої коньюнктури, щоб
мати змогу за високої коньюнктури вимагати від картеля поширення
своєї частки у виробництві. І тут монопольний картель стоїть перед
великими труднощами. Він розподіляє квоти окремих підприємств у

виробництві, рахуючись із збільшеним їхнім устаткуванням, але це ж

саме знову примушує його скорочувати загальне виробництво картеля.
Багато картелів припиняли своє існування саме через те, що

їхні учасники без обмеження поширювали своє виробництво. За умов
монополістичного капіталізму частіше за все буває так, що за

сприятливої коньюнктури більшість учасників картеля настоюють на тому,
щоб цілком її використати. Тут не завжди береться на увагу, що тим

більшим має бути зниження виробництва за зниження коньюнктури.

Крім того, і за скорочення виробництва, і за подібні заходи за все

це береться картель лише згодом, після наступу кризи, запобігти ж

надмірному виробництву картелі, як правило, неспроможні.
Існування підприємств, що не входять до монополії, ще більше

утруднює регулювання виробництва картелем і трестом. Недовироб-
ництво товарів, коли б на це пішов був трест та картель, за високої

коньюнктури швидко використали б некартельовані підприємства. Так

само дуже впливає їхня конкуренція за значного піднесення цін

монополією. Це швидко приводить до виникнення чимраз більшого

числа диких" підприємств. Я за сприятливої коньюнктури вони ( дикі")
знову використовують ту вигоду, що не зобов язані скорочувати

виробництво, як це встановлює монополістична організація.
Тут ми спостерігаємо одну з найзначніших суперечностей

монополії. Вона полягає в тому, що конкуренція поза межами монополії

хоч, звичайно, не завжди виявляється, але потенціяльно існує і легко

може знову розвинутися поруч із монополією і, таким чином, може

призвести до перекапіталізації промисловости.
Яле тут треба відзначити перевагу тресту над картелем щодо

пристосування до змін коньюнктури. Підчас несприятливої
коньюнктури картель мусить скоротити вирибництво пропорційно

розмірові кожного підприємства. Навантаження тут зменшується в однаковій

пропорції як для могутніх, так і для слабких підприємств, бо рідко
коли має картель можливість закрити мало працездатні підприємства.
Тому то за умов депресії, коли ціни знижуються, мало навантажені

підприємства картеля функціонують зі збільшеною проти колишньої

J) Німецькій промисловій організації картель" у Сполучених Штатах

відповідає синдикат, організація для збуту товарів. Правда, вона не має такої

розвиненої монопольности, як у німецького картеля.
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собівартістю, бо жодне підприємство, незалежно від його техніки й

продукційности, не має можливости цілком використати своє

устаткування. А трести й інші промислові злиття (фузії) підчас депресії

закривають свої нежиттєспроможні підприємства і концентрують

виробництво на найкраще устаткованих підприємствах. Таким чином, вони

мають можливість знижувати витрати на виробництво й, значить,

краще пристосуватися до зниження попиту. Правда, це призводить

до того, що робітників цих підприємств викидається на вулицю.

Картель підчас піднесення збільшує виробництво, розподіляє всю

суму збільшення на всіх учасників пропорціонально квотам їхньої

участи в загальному виробництві. А трест тут збільшує виробництво
лише тих підприємств, що працюють найдешевше і, таким чином, має

можливість знижувати витрати виробництва та ціни.

Картель у своєму фінансуванні більше залежить від банків. Сам

він фінансується недостатньо, а трест об єднується з різними
товариствами фінансування та контролі й потім фінансово об єднує свої

підприємства і так може сам себе фінансувати. Встановлюючи ціни,

картель мусить виходити із видатків на виробництво тих підприємств,
що найменше життєспроможні й витрати мають найбільші. Так

картель мусить робити тому, що він об єднує найрізноманітніші що&о

їхньої продукційної спроможности підприємства. За такої політики

встановлення цін великі підприємства найменш зацікавлені в картелі;
вони проти залишення дрібних підприємств, а проте, вони це терплять

і саме тому, що під охороною картеля мають найбільшу частку всіх

вигод, які дає картель. Це стає за причину тому, що ці наймогутиіші
підприємства мають можливість одержувати, крім звичайної

картельної ренти, ще диференційну ренту масового й великого підприємства
і її коштом збільшувати виробництво своїх підприємств,
удосконалювати техніку. Згодом, не маючи більше потреби в картелі, вони

виходять із нього. Відміна картеля від трест уполягає ще в тому, що картель
може досягти збільшення прибутку лише через підвищення цін. А трест,

крім цього шляху, завдяки виробничому об єднанню підприємств, може

раціоналізувати виробництво значно здешевлює собівартість, бо

трест, як єдиний виробничий організм, легше заводить всякі

поліпшення, аніж картель. Правда, трест не завжди знижує ціни відповідно

до зниження собівартости. Але картель тут не впливає на виробничі
витрати окремих підприємств. У картелі окремі інтереси підприємств
значно швидше можуть привести до .його розпаду. У тресті ця

суперечність виявляється значно менше і небезпека розпаду теж менша.

Щодо своїх наслідків, то картель не являє собою такого високого

ступеня монополістичної організації, як трест, хоч іноді бувають великі

картелі, що охоплюють більшу частину свого виробництва й посідають

таке саме монопольне становище, як і трест.
Нині скрізь у капіталістичних країнах спотерігається тенденцію до

переваги трестів над картелями щодо їхнього втілення в промислові
об єднання. Остільки можна сказати, що промисловість нині більше
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спроможна охоронити себе від шкідливих коливань коньюнктури.

Відомо, що за наближення кризи, лише скоротивши виробництво,
можна усунути надмірне знецінення товарів. Мле, коли панує вільна

конкуренція, окремий підприємець неспроможний скоротити виробництво,
бо це буде тільки на користь іншим і пошкодить йому самому.
Монополії тут значно змінюють становище. В даному разі капіталісти

спільно скорочують виробництво за наближення кризи, а потім за

промислової депресії, і це являє собою найкращий спосіб поліпшити

загальне становище.- /А саму збільшену можливість для підприємців
скоротити виробництво тут здійснюється швидше, ніж за

домонополістичного капіталізму, коли лише усувалося найгірші підприємства.
Звичайно, монопольна організація трест, картель мусить
піклуватися про організованість такого скорочення виробництва, себто про

те, щоб воно стосувалося до кожного окремого підприємства
однаковою мірою.

Виробництво за несприятливої коньюнктури скорочується поруч
із затриманням високих цін. Це все разом звільняє підприємців від

потреби викидати на ринок товари за низьку ціну. /А раніше кожний

підприємець за кризового стану прагнув, щоб тільки зменшити свої

накладні видатки, більше товарів викинути на ринок. /Але тут слід

вияснити, як далеко можуть піти картелі та трести в своїй політиці

скорочення виробництва для того, щоб далі одержувати високий

прибуток. Відомо, що тут картелі та трести мусять зважати на

конкуренцію диких", а тому обмеження виробництва монополіями за

тимчасового погіршення коньюнктури здебільшого полягає в наданні

йому повільнішого темпу зростання (за винятком років кризи), а

не в його абсолютному зменшенні.

Твердження Е. Ледерера*)> що й депресія, і криза визначають

лише більш повільний темп зростання виробництва, а не його

абсолютне зменшення, це твердження не має рації. Тут більше рації
має С. Губерман, пишучи в своїй статті2), що за доби монополії

підчас кризи має місце не лише повільніший темп зростання виробництва,
а й абсолютне його зменшення. Статистичні дані, що він їх наводить

щодо вугілля та заліза для Сполучених Штатів і /Англії, свідчать про
абсолютне зменшення виробництва підчас криз за монополістичного

капіталізму. Так, підчас кризи 1907 8 року в Сполучених Штатах

виробництво заліза знизилося на 41%, а сталі на 39%, тимчасом як

за колишніх криз це зниження не перевищувало 10%. Це ж саме

спостерігалося й в /Англії, хоч і в меншій мірі, через недостатній тоді

ще розвиток монополій. /Але можна погодитися з тим положенням,

що монополістичні трести велику частину свого надприбутку мають

не лише через високі ціни, а й через раціоналізацію виробничого
процесу. Монопольний надприбуток, коли багато нагромаджується,

) Е. Led еге г. МопороІ und Konjunktur44. Стаття в Vierteljarehefte fur Kon-

junkturforschung". 1927, стор. ЗО.

-) В е с т w и к Коммунистической fi к а де м и и44.
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стає за резерв для потрібних переорганізації: спеціялізації, приєднання

інших підприємств, заведення нової техніки. Всі ці заходи знижують

собівартість на багато більше, ніж це можливо в неорганізованих
галузях. Яле, звичайно, це зниження собівартости не знижує цін, а

лише збільшує прибутки.
Я взагалі політика монополій щодо скорочення виробництва має

в собі багато суперечностей. Кожне обмеження виробництва
монополіями значить великий зріст безробіття, а це призводить до зменшення

попиту на готові фабрикати, що зрештою б є й по монополістичних

галузях засобів виробництва. Яле це скорочення виробництва дає

можливість зберегти високі ціни, високий прибуток і, отже, збільшує
нагромадження, а це нагромадження вимагає знову вкладати його

в монополізовану промисловість, себто несе з собою можливість

зростання попиту на робочу силу. Тут виявляється той закон

капіталістичного виробництва, що кожне отримання прибутку промисловости
лише тоді має рацію, коли виробництво може рости, поширюватися.
Інакше бо нікуди подіти нагромаджений надприбуток без вкладання

у виробництво цей прибуток перестає бути капіталом. І тут політика

монополій обмежене виробництво суперечить самий суті
капіталістичного виробництва. Я розвиток монополій цю суперечність лише

поглиблює й нагромаджуються пертурбаційні елементи системи.

Яле тут слід зауважити, що велике нагромадження монопольного

прибутку в тресті дає йому деяку можливість регулювати вкладання

капіталу, і цим він може досягти більш - менш рівномірного зростання
свого виробництва, порівнюючи з нерівномірним рухом коньюнктурної
хвилі. Я взагалі промислові монополії мають у собі такий парадокс,

що при нагромадженні монопольного прибутку за однакової маси

прибутку в народньому господарстві загальна тенденція до

поширення виробництва буде вища, ніж доти. Проте, одночасно тут

існує і протилежна тенденція до обмеження виробництва
монополіями. Як бачимо, регулювання виробництва монополіями має певне

значіння, але також має й певну свою межу, і це ще не дає їм

можливости регулювати виробництво так, щоб можна було запобігти кризам
і змінити їхній пертурбаційний характер.

Картелі та трести лише тоді могли б серйозно змінити характер

криз, коли б кризи полягали лише в перепродукції товарів. На ділі ж

суть капіталістичної кризи полягає не стільки в перепродукції товарів,
скільки в перепродукції капіталів. Вона постає через невідповідність

у розвиткові галузей із високим і низьким органічним складом

капіталу. Це виявляється в тому, що галузі з великим основним капіталом

на початку піднесення завдяки більшому своєму розмірові не можуть
так швидко поширювати виробництво, щоб пристосуватися до попиту,

що дуже збільшився. Нових підприємств не можна тут швидко

збудувати. Це призводить до перевищення попиту над постачанням і, отже,

до значного підвищення цін і прибутку в цих галузях. Високий

прибуток приваблює сюди маси капіталів. Яле великий розмір підпри-
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ємств утруднює пристосовання виробництва до споживання. Це утудр-
нення призводить до того, що виробництво в галузях засобів

виробництва, де маємо найбільші підприємства, триває ще й тоді, коли

попит починає вже знижуватися. Тому то виробництво в цих галузях

наприкінці піднесення починає рости швидшим темпом, ніж у галузях
засобів постачання, себто з низьким органічним складом капіталу.
Розходження цін у цей момент найбільше. Таким чином, тенденція до

надмірного виробництва, до надмірного нагромадження капіталу, що

постійно існує в галузях із високим органічним складом капіталів, ця

тенденція стає дійсністю й приводить до кризи. Звичайно, ця тенценція

здійснюється через нерівномірний рух цін на засоби виробництва та

засоби споживання. Я це неминуче призводить до зниження норми

прибутку наприкінці піднесення.

Усунути кризи можливо було б, зменшивши надмірний приплив

капіталу в ці галузі підчас піднесення. Але картелі та трести
неспроможні регулювати це переливання капіталу. Капітал, що

нагромаджується в окремих галузях, а також взагалі всі вільні суспільні капітали

йдуть до різних галузей промисловости, де вони сподіваються на

більший прибуток, ніж у галузях інших. До того ж, тепер окремий
капіталіст вкладає свій капітал в окремі підприємства не лише через

банки, а й безпосередньо купуючи акції даного промислового

підприємства. Від цієї більш,-менш обґрунтованої надії на прибуток, що

ще тільки має бути отриманим, і залежить напрямок потоку
суспільного капіталу. Я це майбутнє отримання прибутків надходить тепер

часто лише через два-три роки, потрібні на збудування нових

великих споруджень.

Отже, переливання капіталу між окремими галузями

промисловости це значить, що ступінь поширення або звуження виробництва
окремих підприємств визначає окремий капіталіст або акційне

товариство, намагаючись угадати майбутні прибутки підприємства на кілька

років наперед. Звичайно, ця причина криз діє й за монополістичного

капіталізму. Навіть більше в цей період чинність даної причини

посилюється, бо зростає невідповідність у розвиткові галузей засобів

виробництва і засобів споживання. Я ця невідповідність ще більше посилює

розходження цін цих галузей підчас піднесення. Крім того, в цьому
питанні значіння монополій виявляється в тому, що вони збільшують це

разходження цін, бо галузі засобів виробницта більш організовані і їм

підчас піднесення вдається підвищити свої ціни проти монополізованих

галузей засобів споживання. Монополії в кожній галузі неспроможні
серйозно змінити приплив або відплив капіталів, а тому й не можуть

усунути виникання диспропорції у виробництві1). Крім того, щоб уникнути

*) Між іншим з приводу цього щодо Німеччини Р. Ліфман зауважує:

Перед війною достача капіталів у Німеччині й розвиток кредитних відношень такою

мірою полегшили утворення нових підприємств, що навіть і картелі в більшості

випадків були неспроможні цьому перешкоджати". ( Kartelle, Konzerne und Trusts".

1927 p., стор. 134).
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криз, треба регулювати виробництво не тільки всередині галузей, а

й між ними та між окремими країнами, себто треба регулювати
ввесь світовий ринок і світове господарство. Мле за капіталізму
неможливе довгочасне існування таких регуляторів міжнародніх
картелів та трестів. Ґрунтом для участи тут може бути лише урахування

сили загальноекономічної, фінансової, політичної, військової тощо,

а ця сила дуже неоднаково змінюється в різних країнах. Найменше
порушення рівноваги розриває таку організацію. Навіть передбачення
такого порушення в майбутньому може розвалити міжнародній картель

у даний момент. М капіталістичний розвиток окремих країн, окремих
монополій і підприємств відбувається дуже нерівномірно і ця

нерівномірність збільшується, бо дуже багато факторів, що обомовлюють

силу окремих учасників.

(Закінчення в наступному номері)
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о. лозовий

Сучасні дрібнобуржуазні течії в кооперації
Клясова боротьба на селі вносить нині пожвавлення і активність

ворожих нам кулацьких верств на селґі дрібноміщанських непман-

ських підголосків у містах. Кулацькі ворожі нам настрої виявляються

нині й на ідеологічному фронті. Особливо помітна кулацька антира-

дянська ідеологія виявляється в кооперативній літературі в низці

виступів представників сучасного неонародництва, от як Чаянов, Кондратьев
та інші, на розгляді ідеології яких ми тут і зупинимось.

Старих пісень на новий лад співають представники сучасного

неонародництва, що до них можна залічити А. В. Чаянова.

Особливі шляхи розвитку Росії народники уявляли поза

капіталізмом, через громаду, артіль. Вони гадали безклясовою боротьбою,
мирно досягнути царства соціялізму, а неонародник А. В. Ч а я н о в

вважає, що в умовах капіталістичного суспільства селянська

кооперація здатна витиснути капіталістичні форми господарства.

Професор Тімірязєвської сільсько - господарської академії А. В. Ч а-

янов вияснює принцип кооперації в своєму творі 9: Розглядаючи
пише він розвиток сільської кооперації за останнє десятиріччя, ми

повинні визнати, що їй пощастило витиснути капіталістичні форми
господарства з багатьох народньо

-

господарських позицій, що вона

поволі перетворюється на одну з найбільших основ сучасного народньо-

господарського життя і, за нашим найглибшим переконанням, поволі

організує в паралель капіталізму народньо
-

господарську систему

трудового кооперативного господарства, що не вміщується в межах

законів та явищ капіталістичного устрою".
Буржуазні теоретики сільського господарства люблять трактувати

селянське господарство, незалежно від розмірів площі
землекористування та економічної моци його, як трудове. Звідси й сільські

кооперативні організації незалежно від їхнього складу вони трактують як трудові.
Проте, як говорить В. І. Ленін* 2), слово трудовий" не має жодної

політико - економічної рації й посередньо ману напускає. Воно не має

рації через те, що за всяких громадських форм господарства дрібний

*) Я. В. Чаянов Основные идеи и формы крестьянской кооперації*4.
М. 1919 р., стор. 9.

2) В. І. Ленін Зібр. тв., т. IX, стор. 209, ГИЗ, 1923 р.
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хлібороб працює" і за рабства, і за кріпацтва, і за капіталізму. Слова

трудовий" це марна фраза, беззмістовна деклямація, що прикриває

корисне для самої тільки буржуазії переплутання найрізноманітніших
громадських форм господарства. Слово трудовий" напускає ману,

обдурює публіку через те, що воно натякає на відсутність
найманої праці.

В умовах капіталістичного суспільства куркульські господарства,

що вживають найманої праці, насамперед використовують

сільськогосподарську кооперацію. Через кооперацію провадиться збут
продуктів сільського господарства і через кооперацію ж таки постачається

засоби продукції куркульским господарствам.
За поширювання капіталізму диференціяція селянства

продовжувалась, і сільсько -

господарська й кредитова кооперація були засобом

укореніння капіталістичних відносин на селі й зовсім не засобом

витиснення капіталізму, як вважає проф. А. В. Ч а я н о в.

Ціла низка обслідувань складу сільсько - господарської кредитової
кооперації (досить послатися на книжку С. Прокоповича
Сільськогосподарська кооперація та бюджет сільського господарства"), що вона

обслуговувала інтереси найзабеспеченіших шарів селян.

Серед селянства за капіталізму, що дедалі розвивався,
відбувався процес розшарування, водночас із пролетаризацією частини

селянства, що збільшувала число наймитів, безземельних, безкінних

тощо, ми помічаємо збільшення числа куркульских, заможніших

селянських господарств, що набували форми фармерських, з експлуатацією
найманої праці, капіталістичних підприємств. Кредитова й

сільсько-господарська кооперація насамперед і обслуговувала інтереси цих заможних

шарів. Отже, цілком безпідставне твердження Туган - Барановського
в Соціяльних основах кооперації", що кредитова кооперація служить

інтересам некапіталістичної кляси дрібних трудящихся продуцентів."
Не має рації так само й проф. А. В. Чаянов, визначаючи

кооперацію за капіталізму як антикапіталістичну. Навпаки, кооперація
допомагала й була засобом поширення капіталізму на селі.

Кооперація дрібних товаропродуцентів говорить Ленін

неминуче створює дрібнобуржуазні відносини, допомагає їхньому
розвиткові, висовує на перший плян капіталістиків та приносить їм

найбільшу користь" *).
Суть неонародництва цілком можна виявити з книжки того ж таки

Чаянова, виданої 1920 року під прізвищем Ив. Кремнев":
Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии" (ГИЗ, М. 1920).
Спинімося на основних принципах неонародництва.

Насамперед треба сказати, що дрібний буржуа Ів. Кремньов не

міг зрозуміти всю велич Жовтневої революції. За героїчної доби

воєнного комунізму боротьби робітників і селян із своїми гнобителями

дрібний буржуй Ів. Кремньов не бажав Жовтневої революції.

]) В. І. Ленін. Зібр. тв., т. ХУІІІ, ч. І, стор. 219 220.
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Коли на фронтах вирішувалося долю першої в світі пролетарської
держави, коли в умовах напруженої боротьби ми змушені були
централізувати справу розподілу продуктів, що з цього випливали такі заходи,

як карткова система на продукти тощо, тоді саме автор утопій,
взивавши себе старим соціялистом" і великим спецом, благословляв

нелегальну тоді, як він каже богоспасаемую" Сухарьовку, що

постачала дрібному буржуа шматочок хліба з маслом".

Дрібному буржуа Ів. Кремньову диктатура пролетаріяту була не

до вподоби. Йому не подобається націоналізація промисловости, що

її провадить радянська влада, коли він жалкує, щд Антикваритет було
замінено на Главбум".

А. В. Чаянов спускається до обивательського бурчання, коли

нарікає на систему воєнного комунізму, що всім установила штатну

поденну плату й через це позбавила їхню працю всяких ознак стимуляції."
Саботаж буржуазної інтелігенції в перші дні після Жовтневої

революції, коли буржуазія ще сподівалася повернення колишніх

панів*, А. В. Чаянов хоче прикрити високими матеріями", пишучи

(стор. 36): Відсутність стимуляції позначилася не тільки на виконавцях,

а й на організаторах продукції, бо вони, як і всякі урядовці, були
зацікавлені в довершеності самої господарської дії і в точності й

блискові господарського апарату, а зовсім не в наслідках його роботи.
Для них вражіння від справи було важливіше, ніж матеріяльні наслідки".

Додамо від себе, що для інтелігенції, за її саботажу, найважливіше

було показати, що робітники й селяни не зможуть перемогти

господарську руїну, яку дістала після імперіялістичної та громадянської
війни, і обов язково покличуть панів", що завжди забезпечували
дрібному буржуа скибочку хліба з маслом". Дарма що робітничо-
селянські маси, голодуючи на фронтах, із своїх мізерних ресурсів
видавали особливі пайки для незамінних спеців", учених, це спочатку

не досить цінилося, і у інтелігенції довго була орієнтація на повернення

поміщиків та капіталістів.

Типовий представник дрібної буржуазії А. В. Чаянов у своїй

утопії спирається на селянство. Селянство, як величезний соціяльний

масив, пише він (стор. 26) з великими труднощами піддавалося

комунізації". Плян переродження радянської влади А. В. Чаянов

уявляє собі так: Селянські групи почали набувати великого впливу
в місцевих радах та ВЦВК".

Мрії А. В. Чаянова про ради без комуністів режим, як

каже він, селянських рад" (стор. 46) намагалися здійснити есери
підчас Кронштадтського повстання; отже, у автора були послідовники

його утопій. Оточена з усіх боків ворогами за доби бльокади й численних

фронтів 1919 20-х років, радянська республіка не мала довір я у

дрібного буржуа, він не йняв віри в довгочасне й міцне існування
диктатури пролетаріяту. А. В. Чаянов хоче в утопії бути пророком

ліквідації й загибелі радянських республік, пишучи (стор. 36): Доба
державного колективізму, коли ідеологи робітничої кляси здійснювали
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на землі свої ідеали методами освіченого абсолютизму, призвела

російське суспільство до такого стану анархічної реакції, що за нього

неможливо було встановлювати якийсь новий режим з наказу чи

декрету, санкціонованого силою багнету".
Пророкування А. В. Чаянова не здійснилося, і він одержує

хліб з маслом уже не від богоспасаємої Сухарьовки", а від одного

з органів радянської влади, що її загибіль він пророкував 1920 року
в своїй утопії.

Коли таке відношення було у Чаянова до радянського режиму
1919 1920 р., то, як бачимо з наведеного, думки А. В. Чаянова

в утопії відбивали настрій і домагання великої частини спецівської

інтелігенції, що саботувала нашу роботу. Тепер настрої змінилися,
і А. В. Чаянов співає іншої. Коли Шарль Жід визнав 1925 р., що

радянське кооперативне будівництво являє собою здійснення його

кооперативного ідеалу, то проф. Чаянов іще 1924 року в Тіміря-
зівці визнав, що кооперативний плян Леніна являє собою його плян

кооперативного будівництва.
Проте, буржуазні кооператори обминають ту одну невеличку"

причину Жовтневу революцію.
Для встановлення зв язку між народництвом і неонародництвом

та сучасними представниками його, як от А. В. Чаянов тощо,
спинімося на його утопії в тій частині, де автор після критики радянського

устрою подав свій позитивний плян соціяльних реформ. Простежмо,
оскільки оригінальні в цій частині утопії думки А. В. Чаянова.

Соціялізм пише він (стор. 31) народився як антитеза

капіталізму; народжений у місцях катування німецької капіталістичної

фабрики, виношений психологією знесиленого підневільною роботою
міського пролетаріяту, поколіннями, що відвикли від усякої
індивідуальної творчої роботи та думки, він міг мислити ідеальний устрій
тільки як заперечення устрою, що його оточував. Робітник - наймит,
побудовуючи свою ідеологію, зробив найми символом віри
майбутнього устрою й створив економічну систему, де всі були виконавці
й тільки одиниці мали право творчости".

Насамперед по суті. В уявленні автора
- буржуя пролетаріят не

повинен боротися за своє визволення. Він не повинен розбивати
кайдани рабства за капіталізму; він повинен коритися, бо він не є

індивідуальна особа", й не повинен негативно ставитися до гніту
капіталізму, що його оточує. А далі який наклеп на радянську

економічну систему, де нібито всі виконавці й тільки одиниці можуть

творити. Кожний піонер знає, що радянська господарська система, як

жодна інша в світі, забезпечує для широких робітничо - селянських

мас можливість творчої роботи (робфаки, вища школа, широка

виборність органів управління тощо).
А твердження А. В. Чаянова, що соціялізм це порідня

німецької капіталістичної фабрики, перейняте слов янофільськими мотивами,

що за ними Росію завжди протиставилося гнилому Заходові".
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Не зовсім оригінальний в утопії декрет про знищення міст

(стор. 12 15). Дрібний сільський буржуа завжди протиставить себе

городянинові; перший завжди зневажливо ставиться до міського

пролетаріяту, і це відбилось у ідеолога дрібної буржуазії, автора утопії.
Автор є прихильник аграризації країни (стор. 16), проте й у цьому

відчуваються слов янофільські й народницькі мотиви. Ще, як пригадує
читач, І. Аксаков мріяє про те, щоб зберегти село хліборобське, село

торгове з невід ємним від нього громадським звичаєм".

Герцен так само мріяв про мужицьку Росію, де людиною

майбутнього має бути мужик; отже, не випадково автор утопії Ів. Кре-
мньов-Чаянов починає свою утопію спогадами про Герцена. А. В. Ч а-

янов словами героя утопії каже: Власне ми не потребували якихось

нових принципів, наше завдання полягало в ствердженні старих
віковічних принципів, що з давніх-давен були основою селянського

господарства" (стор. 28). В цьому схилянні перед самобутністю
селянського існування та в обороні цих самобутніх, відсталих,
напівнатуральних форм господарства автор дуже скидається на народників.

Щодо самобутиости ,Росії, то ми маємо особливо яскраві місця

у представників так званого правого народництва Ка бліца-Юзо-

в а. Автор Основ народництва" не вважає за потрібне схилитися

перед інтелігенцією, він так само багато говорить про самобутність
російського селянства.

Доводячи, що російська інтелігенція дуже небагато знає взагалі,
а надто небагато знає вона про

'

свою батьківщину, Юзов каже:

Лихо в тому, що ми найменшою мірою не знаємо російських селян".

Не через те ми йдемо самобутнім шляхом, що ми вибраний нарід,
призначений замінити своєю цивілізацією гнилі цивілізації Заходу, як

вважали слов янофіли, а тільки через те, що всі народи повинні йти

своїм шляхом".

В особливих шляхах розвитку Росії та її самобутності увагу

віддає Юзов громаді й кооперативам.
Він стверджує, що громадське, домінантне у нас у Росії

володіння землею далеко більше допомагає розвиткові соціяльно -

моральних інстинктів, ніж вивчення всяких наук, саме через те, що за них

спільники допомагають один одному. Молоде покоління, розвиваючись

у громадських і артільних порядках, має змогу далеко частіше

розвивати соціяльно - моральні інстинкти, ніж це могло бути за панування

індивідуалізму. Звідси виходить громадсько
-

моральна перевага
селянської маси над інтелігенцією, хоч ця остання й має знання.

Отже, через те, що розвиток громадських форм далеко більше

залежить від поступу громадського та моральних почуттів, ніж від

придбання знань, то зрозуміло, що участь селянської маси в

громадській справі буде корисніша з громадського погляду, ніж участь

інтелігенції.

Від громади російський нарід перейшов до артілей
хліборобських і всяких інших. Але через те, що громадсько

- артільні уміння
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властиві тільки російському народові і кооперація, на думку Кабліца-

Юз о в а, могла розвиватися тільки в Росії, то й громадсько-артільні

уміння були тим ґрунтом, де могла вирости нова рослина. Стверджуючи
свою думку фактами негативного відношення західньо - європейських
соціялістів до кооперації, Кабліц-Юзов каже, що Захід прийде до

централістично
- бюрократичного соціялізму, при чому нація

об єднуватиметься тільки соціялістичною ієрархією, що стоїть на чолі чисто

бюрократичних форм суспільної організації. В Росії, де кооперація
і артіль являє собою улюблену форму в сфері продукції та

споживання, ми можемо обійтися без цього; особа на Заході через

передбачувану націоналізацію землі й відсутність кооперації каже Юзов

матиме зв язок безпосередньо з державою, а у нас зі своєю

громадською артіллю й далі з спілкою цих громад
- артілей. Там

капіталістів тільки й може замінити держава, а у нас їх можуть замінити

артілі -

громади та їхні спілки. Це може створити величезну ріжницю
в політичному й економічному устрії .

Як багато спільного у/А. В. Чаянова з Кабліцем-Юзовим:

обидва вони протиставлять самобутний селянський соціялізм

централістично-бюрократичному соціялізмові Заходу. Неонародники, а так

само й народники вважали за можлизий для Росії позакапіталістичний

шлях розвитку без клясової боротьби й революції. Промисловий
капіталізм" пише Чаянов (стор. 321) є не що інше, як

хворобливий потворний додаток обробної промисловости, як наслідок

особливостей її природи, і зовсім не етап у розвиткові народнього

господарства". І далі: Глибока здорова природа сільського господарства

врятувала його від капіталізму і нам не треба було скеровувати свій

розвиток у його річище".
Після творів Кавтського ( /Аграрне питання") та В. І.

Леніна, що довели. неминучість концентрації капіталів у сільському
господарстві, капіталізації його, навряд чи варто довго спинятися на

висловлених /А. В. Чаяновим твердженнях про особливі шляхи

розвитку сільського господарства. /А. В. Чаянов хоче підтримати в

розпорошеному стані капітали, пишучи в утопії: Домагаючись
демократизації народнього господарства, ми, звичайно, розпорошували одержані
кошти й перешкоджали організації великих коштів" (капіталів О. Л*).
Усі перешкоди на цьому шляху автор перемагає через селянську
самодіяльність, що насамперед виявляється в кооперативному

будівництві, що охоплює все селянське життя, починаючи від господарських

підприємств і кінчаючи театром" (стор. 41).
Замість народницької артілі, що врятовує від усього, неонародник

/А. В. Чаянов висуває, як козир, кооперативне підприємство".
Селянська кооперація, що має гарантований збут, знищила в зародкові
для більшости продуктів усяку можливість конкуренції".

Замісць легкодухої інтелігенції, як керівниці кооперативного

селянства, /А. В. Ч а я н ов висував ділків - кооператорів типу /А. Н. Мі-

ніна, що в утопії фігурує як Н. /А. Мінін.
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Щоб вселити розбрат між робітниками й селянами, представники

буржуазії протиставлять сільські кооперативні організації робітничій
кооперації міст; отже, А. В. Чаянов і каже1)» що реакцією на

клясове відокремлення робітничої кооперації повинна бути
кристалізація свідомости й іншої кляси втягненого в кооперативний
рух селянства" (підкреслення моє О. Л.).

Ідеологи дрібної буржуазії протиставлять селянство пролетаріятові.
За тяжких років громадянської війни, за років голоду й холоду

в країні, коли Денікін наближався до Тули, тоді саме буржуазія в

особі А. В. Чаянова намагається на роз єднанні, на розбраті між

робітниками й селянами збудувати своє щастя.

У тій самій статті 1919 р. А. В. Чаянов пише: Перед нами,

робітниками (кооперації), стоїть чергове завдання збудувати під дуже
імпозантним фасадом міцні підвалини, замінити покищо неясні форми
будівлі на міцне, цегляне мурування свідомого клясового

руху широких селянських мас" (підкреслення моє О. Л.).
Буржуазія намагалася зберегти свої позиції, що їх підмивала

Жовтнева революція. Стратегія її була нескладна: на ворожнечі міста

й села, на протиставленні інтересів робітників та селян побудувати
міцну базу для посилення свого панування. Рупором надій і бажань

буржуазії був представник позаклясової інтелігенції", що по суті являє

інтереси буржуазії; отже, А. В. Чаянов в іншому місці писав2):
Легше зрозуміти, що ця програма економічної політики, що її

розробила селянська кооперація, вже буде економічною частиною

політичної програми".
Не навівши вищезгаданих місць, багато дечого не можна, було б

зрозуміти в розглянутій утопії Кремньова - Чаянова.

Отже, з наведеного ми помічаємо, що утопія Кремньова - Чаянова

це переспівування старих народницьких пісень на новий лад; про це

свідчить схожість трактування у Чаянова цілої низки проблем із

трактуванням їх у народників. До них можна залічити проблему само-

бутности економічного розвитку нашого, що відрізняє розвиток Росії

від розвитку країн Західньої Европи. Звідси зненависть до

гнилого Заходу" й до його соціялістичної програми програми

комунізму.
Особливі шляхи для Росії, опріч етапів капіталістичного розвитку,

на думку народників і неонародників, можна зберегти через

напівнатуральні форми господарства і після цього можна перейти до

соціялістичної системи через громаду й кооперацію, охороняючи традиції
селянського побуту.

Звідси автор із особливою любов ю описує релігійні відправи,
як от бовкання дзвонів, і навіть організація кооперативів відбувається
в утопії на зразок манастирських бурс (стор. 20).

J) Союз Потребителей за 1919 г., № 5.

2) Кооперативная Жизнь , № 8 9.
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Утопія в особі автора виявила ідеолога дрібної буржуазії, що

в першу післяреволюційну добу вичікально становилася до диктатури

пролетаріяту. Вона сподівалася зміни радянського режиму на режим

у крайньому разі хоч би й угодовський, режим, де хоч би частково,,

на паритетних, як думає автор, умовах із пролетаріятом, вона маца б

змогу взяти участь у керуванні країною.
Ллє цього не буде.' Загартована Жовтневою революцією спілка

робітників і селян непорушна. Жодні утопічні вигадки буржуазних
професорів не порушать цієї спілки. За керівництвом

гегемона-пролетаріяту селянство зміцнюватиме господарський стан радянських республік.
Кооперативне селянство, скеровуючи своє господарство на нові

шляхи інтенсифікації, раціоналізації й колективізації, встановить

міцніший зв язок із послідовно соціялістичними формами нашої

промисловости й цим приєднуватиметься до єоціялістичного будівництва
радянських республік.

На думку буржуазних кооператорів, кооперація покликана

боронити інтереси дрібного індивідуального селянського господарства,

зміцнюючи його самостійне існування. Кооперація, за їхніми словами,

не домагається усуспільнення праці й продукції, вона домагається

лише об єднання деяких господарських функцій селянського

господарства; за кооперацією визнається значіння тільки в сфері обміну.
Отже, Туган-Бараиовський підкреслив ролю кооперації

в царині обміну, а так само в сфері переробки селянських продуктів*4.
Замінюється тільки індивідуальний зв язок селянського господарства
з ринком на зв язок через, кооперацію.

ft. В. Чаянов, прихильник родинно
- трудової теорії селянського

господарства, повторює в своїх найновіших творах !) висловлені Ту га н-

Барановським думки і вважає, що в радянських умовах

кооперація допомагає тільки розвиткові індивідуального господарства, тільки

в цдрині купівлі, продажу, кредиту й переробки продуктів;
правильніше, тільки в сфері обміну, на думку Чаянова, селянське

господарство виступає неодноособово, а колективно, через кооперацію.
ft. В. Чаянов заявляє в першому з наведених творів, що в

наших умовах раціональним типом для організації сільсько - господарської
продукції є невелике господарство і не окреме індивідуальне
господарство селянина, а новий тип господарства, що в ньому
організаційний плян поділено на низку ланок**, або, як говорить далі

Чаянов: За ідеальне ми вважаємо родинне селянське господарство, що

вилучило із свого організаційного пляну всі ті ланки, де велика форма
продукції має безперечно перевагу перед дрібною, и організувало їх

у кооперативи**.

1) Оптимальные размеры сельско-хозяйственных предприятий"; Краткий
курс кооперации". М. 1925. г.; Сельско - хозяйственная кооперация, как форма
организации сельско-хозяйственного производства СССР" остання стаття в

журналі Экономическое обозрение", травень 1925 р.
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Проф. Чаянов знаходить своєрідний і особливий закон, що його

він сам вигадав, закон еволюції сільського господарства. Визнавши

F\. В. Чаянов так звану горизонтальну концентрацію промисловости,

доводить тоді, що з об єктивних умов такий закон горизонтальної

концентрації непридатний для сільського господарства через

територіяльну розкиданість останнього, і вигадує для нього закон концентрації
вертикальної.

Саме ця вертикальна концентрація фундамент для

сільськогосподарської кооперації; вкорінюючись кооперація через вертикальну

концентрацію в селянське господарство, ламає закони капіталістичної

економії, витворюючи одночасно свої окремі шляхи розвитку. Та все

це базується на тому, що сільського господарства аніяк не можна

сконцентрувати територіяльно. Отже, лишається єдиний вихід із

становища створити та використати більші господарства через кооперацію.
Понад розпорошеним селянським господарством остання має наростати,
яко велична будівля з багатьма сходами та поверхами. До цього

Чаянов визнає, що кооперація звя зує селянське господарство з ринком і

визволяє його від базарного визиску. На думку Чаянова, кооперація
допомагає провадити на товариських засадах окремі галузі сільсько -

господарської кооперативної продукції, так само й перероблювання
сіьсько -

господарських продуктів. Ллє цим самим кооперація
угрунтовує існування індивідуального господарства,

що за ним проф. Чаянов визнає всілякі переваги проти великих

господарств.
На думку Чаянова, різні форми кооперації обслуговують різні

сторони селянського господарства. До цього кожна форма має свої

розміри (оптимальні), кооперація (кооперативний збут) виправляє та

ліквідує хиби дрібного селянського господарства, як от безсилість його

підчас поодиноких виступів на ринку. Проф. Чаянов ніяк не може

второпати, що безсилість та хиба дрібної селянської продукції лише

виявляються тільки на ринку, а суть їх у хибах, переважно, дрібної
продукції. Остання, порівняно до великої продукції, відстала та мало

рентабельна. Це довели наукові досідження економістів - марксистів,
як от К. Кавтського, В. І. Леніна. Виходячи проф. Чаянов із твердження,
ніби кооперація лише підсилює індивідуальне селянське господарство,

виступає проти колективів, де відбувається процес усуспільнення.
Проф. Чаянов заявляє:

Колективна свідомість та воля завжди нейнепорушніші, найменш

самодіяльні, найменш напружені й майже не допускають інтуїції, такої

важливої в усіх заходах. Воля господаря в капіталістичному
підприємстві та голови родини в трудовій селянській сім ї забезпечує єдність

організаційного пляну та непохитне здійснення його. Щождо

колективів, то вони малосилі й яко організатори, і яко підприємці. Безсилі

й способи примусу, бо залежать вони, в особі правління та інших

виборних од своїх виборців. Щоб полегшити невблаганну
непохитність, опріч згаданих хиб колективної організації в справі продукції,
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важко налагодити й тривале співжиття під дахом колективного

господа рства . х

Тут проф. Чаянов виступає, як ідеолог куркульні, що так само

глузує з комунії", проголошуючи, що гуртове чортове", як каже

українське куркулівське прислів я, тобто, що колективізація це

чортівство". Вчитавшися уважно в професорську писанину про колгоспи,,

побачимо, що він каже те саме, лише красномовніше, затуляючись

усякими інтуїціями", етичними нормами та психологізмом. Опріч того,

проф. Чаянов розглядає селянське господарство статично, а не

динамічно. Він не бачить процесу диференціації селянських господарств.
Число членів родини та групування цих родин, залежно від числа

членів їх ось що становить наріжний камінь родинно
- трудової теорії,

яка визнає будову селянського господарства.
Основа чаянівських групувань селянських господарств розмір

родини. Засівне групування каже проф. Чаянов ми вважаємо за

посереднє групування за віком родини (за її розміром)". У книжці

своїй Розвиток капіталізму в Росії" В. І. Ленін зазначив, що не слід

перебільшувати значіння великосімейности заможного селянства, яке

найбільше вживає найманої робочої сили; отже, сімейна кооперація",

про яку люблять балакати наші народники, база капіталістичної

кооперації". Л. Н. Кріцман цілком слушно підкреслює, що теорія родинно-
трудового селянства не лише фізіологічна теорія, прагйе бо бути й

психологічною. Психологічний підхід каже він далі1)» неминуче
призводить до того, що наперед висувається питання споживання; розглядувана

бо психологічно, тобто з погляду її мети та засад, господарська
діяльність (для дрібного буржуа) у кожному разі є діяльність, що її

кінцева мета споживання. Не добачаючи товаро
-

продуцент та ідеологи

його своєї суспільної залежности господарської, то щиріше
намагаються відшукати індивідуальну залежність її через аналізу

потреб. Теорія ця не може зрозуміти суспільні відносини, тобто

збагнути свій зв язок із суспільством. Усі основні засади сімейно - трудової

теорії проф. Чаянов подає в своїй праці Очерки по теории трудового

хозяйства". Ч

На думку Чаянова, структур^ народнього господарства визначає

базарна коньюнктура, виявлювана, кінець - кінцем, у системі цін".

Трудова теорія розглядає селянське господарство поза залежністю

від капіталу. Наостанку Л. Н. Кріцман подає цілком справедливу

оцінку теорії трудового господарства проф. Чаянова: Суспільні умови

господарства (витворчі сили) так само ніде не фігурують лише яко

людська робоча сила" зазначає Л. Н. Кріцман.
Теорія трудового, селянського господарства бере під увагу, опріч

відстані від ринку та наявної людської робочої сили, яко чинників

господарства, ще й систему людських потреб тільки в сфері особи-

') Три отзыва о работах представителей современной мелкобуржуазной
политической экономии". М. 1924, стор. 39.
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стого споживання та розмноження людей. І це все із згаданих мінливих

чотирьох чинників (відстань від ринку, людська робоча сила,

система людських потреб та розмноження); незалежна зміна лише

розмноження".
Теорія Чаянова відзначається відсутністю діялектичної методи

розглядати явища в їхньому розвитку та в їхньому зв язку з іншими

явищами.

Чаянов стоїть на чолі цілої школи неонародників, до якої

належить і проф. Макаров. Останній каже, що для того, щоб гаразд зрозуміти
селянське господарство, конче треба заразитися психологією господаря,
яка має в собі багато етично цінного, і що агрономічна допомога та

кооперативна (робота О. Л.) потребують свого соціяльно - етичного

обгрунтозання оскільки це називається здоровою селянською

ідеологією".

Той самий Макаров під однією рубрикою соціяльно - етичного

напряму у вивченні селянського господарста розглядає й Леніна, і

т. Маслова, і князя Васильчикова, і Л. Л. Чупрова. Все це соціяльно-

етичний напрям.
Риси селянського господарства Макаров висвітлює так(1923 24р.р.):

У відповідних умовах селянське господарство слабує на такі заразливі
хвороби капіталістичного суспільства, як от жадобу грошей, високих

цін, грошових прибутків. Отже, це своєрідна хвороба селянська, якої

сам селянин етичним типом своїм не набуває, він господар
- трудівник,

але іноді занедужує на капіталістичну хворобу".
Інший економіст Літошенко проти культу фізичної праці. Він

пише: Фізична праця просвічує" в усіх селянських господарствах.

Це та сама методологічна орієнтація, що визначає Маркса та його

школу".
Маркс, бачте, витворив культ фізичної праці, й це хибно

переноситься на селянство. З дальшого бачимо, що Літошенко пристає на

цю думку, коли мова йде про промисловість, індустрію тощо. Ллє.

коли це кажуть про селянство, це вже не відповідає дійсності.

Л один із буржуазних учених пише: Марксизм і

народництво окремий етичний настрій, боротьба між ними сутичка
психології".

Психологічною теорією своєю Л. В. Чаянов заражає й свого

приятеля] проф. Макарова. Останній розглядає селянське господарство
так само поза зв язком його з оточенням, ба навіть проходження

капіталістичних елементів у селянське господарство він вважає за

хворобливе явище.

І Чаянов, і Макаров вважають дрібне сільсько -

господарське

виробництво за найдосконаліший тип селянського господарства. Хиби

дрібного господарства порівняно до великого вони визнають лише

тоді, коли перше виступає на ринку, але й тут дрібному селянському

господарству допомагає кооперація. Підсилюючи остання індивідуальне
господарство, зберігає першенство дрібної продукції в царині сільського
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господарства. Та неонародники уґрунтовують кооперацію не на

господарському зацікавленні членів її, а на надхненні, божому навіянні, на

інтуїції та особливому психологізмі.

Якщо проф. Чаянов та проф. Макаров заличковують свою

куркульську ідеологію всякими інтуїціями, психологізмами, то проф.
Кондратьев одверто обстоює інтереси глитаїв, заявляючи, що він проти

економічної політики радянської влади, скерованої на підмогу

бідацькому селянству через нашу систему кредиту, фонди кооперування

незаможників тощо.

Проф. Кондратьев вважає за потрібне змінити кооперативну та

селянську політику в напрямку визнання безперечної волі

кооперативних об єднань у царині радянського господарства, відмовлення від

зовнішнього натиску на кооперацію, зречення (в коперативно
-

кредитовій політиці) протекціонізму та філянтропії щодо незаможних

господарств і нехазяйських форм кооперації .
Проф. Кондратьев одверто обстоює вишибання бідноти з

кооперативів", він за волю безконтрольних куркулівських об єднань.
Ми ж, визнаючи самодіяльність та добру волю кооперованих мас,

переважно бідняцько - серядняцьких, боремося з ніби -

кооперативами,
з куркульськими компанійськими об єднаннями, створюваними

куркулями, щоб визискувати сільську голоту через придбані ними

сільськогосподарські машини (трактори).
Оборонець родинно

- трудової теорії селянського господарства,
М. В. Чаянов визнає, що за переходової доби, за доби переходу
від капіталізму до комунізму, за диктатри пролетаріяту, індивідуальне
селянське господарство повинне зберігатися й розвиватися в своїй

недоторканості, як відокремлене господарство.
Завданням кооперації в цих умовах є не руйнуючи трудового

родинного господарства, вилучити окремі роботи й сполучити їх тільки

з сусідніми в одну спільну велику справу"--говорить Чаянов у

другому своєму творі. Разом із цим Чаянов визнає родинно-трудову

теорію селянського господарства за однаково придатну і в умовах

капіталістичного суспільства, і в наших умовах.
За нашою' марксистською концепцією, сільсько -

господарська

кооперація в умовах диктатури пролетаріяту являє собою знаряддя

соціялістичного будівництва, і за її допомогою провадиться на основі

добровільности та самодіяльности мас перебудування сільського

господарства на новій технічній базі та створюється нова форма
громадського господарства на соціялістичних підвалинах.

Господарство через кооперацію й колективізацію вводиться в

загальне річище усуспільнення й не тільки в сфері обміну, а й

усуспільнення трудових процесів у сільсько - господарській продукції (та
споживання в сільсько -

господарських комунах).
R. В. Чаянов використовує сільсько -

господарську кооперацію

для зміцнення індивідуального господарства. Він вважає нашу

сільськогосподарську кооперацію за додаток до самостійного селянського
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господарства". Сільсько -

господарська кооперація знову розщеписто"
вплине на окремі галузі, ланки" господарства, найбільше в сфері
обміну, не порушуючи його продукційних основ, не порушуючи його

індивідуального буття; проте, щоб не бути відсталим від сучасности,
М. В. Чаянов свої неонароднцькі думки покриває радянською

фразеологією, і, коли він говорить, що сільсько -

господарська кооперація
покладає в селянському господарстві основні принципи майбутньої

соціялістичної організації хліборобства", це, звичайно, зовсім не ви-

виходить із усіх попередніх думок його про зміцнення через кооперацію
індивідуального селянського господарства.

Кремньов-Чаянов, прийшовши від своєї утопії до реальної
дійсности, що їй він пророкував переродження й загибіль, в останніх

своїх творах намагається говорити радянською мовою", майже мовою

комуніста - ленінця, і для цього чимало наводить у своїх творах цитат

із творів В. І. Леніна, перекручуючи, проте, їхній справжній сенс

своїм чаянівським 9-
Коли статтю цю в>;е писалося, з явилась на сторінках газ.

Экономическая жизнь" № 38 від 15 лютого стаття проф./А. В. Чаянова

От классовой крестьянской кооперации к социалистической

реконструкции селянского хозяйства". Цей виступ проф. Чаянова являє собою

повну капітуляцію представників дрібнобуржуазної неонародницької
течії в кооперації на ідеологічному фронті. Тут ми маємо відречення
поперше від утопії" Кремньова. Чаянов пише з приводу цього: от

известной утопии Кремнева, написанной в 1919 году, мы постепенно

и вполне естественно должны были отказаться".

/Але навіть відрікаючись де в чому від попередньої своєї сімейно -

трудової теорії селянського господарства і каючись у попередніх пре-

грешеніях", а каятись йому дійсно є в чому, бо, стоячи на чолі цілої

теоретичної дрібнобуржуазної школи селянського господарства, від-

кидаючи ввесь час перевагу великого господарства перед дрібним
у сільському господарстві, ідеолог селянського соціялізму", що завжди

протиставив селянство робітничій класі й диктатурі пролетаріяту
(селянський ВЦВК без комуністів - робітників в утопії), проф. Чаянов

не мало надхнув в утопії своїх послідовників за громадянської війни
на криваву боротьбу проти радянської влади, проти диктатури

пролетаріяту.
Життьова логіка нашого господарського будівництва на

соціалістичних підвалинах перемагає невір я деяких учених у творчі сили

соціялізму.
Проф. Чаянов одверго визнає помилковість своєї принципіяльної

позиції і правоту лінії соціялістичної реконструкції сільського

господарства. Для Чаянова ясно, що єдино придатний шлях, щоб
визволити селянство від злиднів і відсталости, це безкласове суспільство"
соціялізм, повне повалення дрібнобуржуазних основ хліборобства",

]) Большевик", ч. 15 за 1925 р., стор. 24.
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які раніш проф. Чаянов захищав з таким запалом. Тепер він зовсім

іншої пісні співає. В своєму показному листі в Экономической жизни"

проф. М. В. Чаянов пише:

Тепер переключивши внутриклясову колективізацію селянського

господарства на процес його повної асиміляції через розвиток форми
колективізації в форму послідовно - соціалістичної організації

господарства безклясового суспільства, ми зробили ідеологічну установку на

повне подолання тих дрібнобуржуазних основ хліборобства, що їх ми

в особі селянського господарства вивчали протягом більш, ніж

десятиріччя".
Яле, прагнучи зробити значний крок від попередніх неонарод-

ницьких позицій до марксо
- ленінського розуміння господарського ,

соціялісгичного будівництва радянських республік, ми й зустрічаймо
у Чаянова низку помилкових плутаних тверджень щодо теорії
кооперації. Так, він і тепер стоїть на помилковій позиції трактування
селянської кооперації, як знаряддя клясової боротьби" селянства проти

капіталізму, тимчасом як у нас встановлено, що кооперація, особливо

селянства, за умов капіталізму являє собою шлях вростання
селянських господарств у капіталізм, а не соціялізм.

Відсутність діялектичної марксистської методи в аналізі нашої

кооперативної дійсности (що її треба розглядати на тлі взаємин між

робітниками й селянами), ігнорування у Чаянова процесу

розшарування селянства все це не дає йому змоги зробити правильні
висновки про місце й значіння кооперації в системі радянського

господарства.

Тимчасом як проф. М. В. Чаянов гадає, що селянська

кооперація вперше усвідомила свою клясову природу, відмінну проти інших,

форм кооперації", Є. Кускова в тому самому Союзе Потребителей"
протестує проти обмеження завдань кооперації, проти зведення її до

знарядь клясової боротьби пролетаріяту. В цьому фальшивому
затемнюванні у Кускової завдань кооперації за доби громадянської війни

буржуазія хотіла розглядати кооперацію, як невтральну організацію,
що проповідує принципи християнської любови й лагідиости, але цим

самим буржуазія тільки забивала баки; насправді ж вона

використовувала в ті роки (1918 1919) кооперацію в своїх клясових інтересах,
створюючи в кооперативах свої контр

- революційні організації.
Старі кооператори протиставили свою політику політиці

радянської влади.. В цей час запеклої боротьби, час холоду й голоду, вони

в провідній статті Союза Потребителей", ч. 8 1919 р., насмілилися

писати:

Кооперація, як організація, чужа боротьбі політичних

пристрастей і сил, далека від партійного політиканства".

Отже, в тому самому числі Союза Потребителей", як і в

попередніх числах, кооператор П. Колокольніков писав злісні

Экономические обзоры", де всілякими способами критикує економічну
політику радвлади за доби військового комунізму", зовсім не згадуючи
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про ті соціяльні та економічні умови, що в них перебувала країна,,
оточена контр

- революційними арміями Денікіна, Колчака тощо.
Такі суперечності буржуазних кооператорів у питанні про нев-

тральність кооперації після Лютневої революції втягнули кооперацію
в політичну боротьбу. За доби громадянської боротьби, боротьби
робітників і селян проти поміщиків і капіталістів, кооператори спочатку
намагалися сидіти між двох стільців, хотіли примирити через

кооперацію клясові суперечності. Кепський громадянський мир кращий,,
ніж добра громадянська боротьба", писалося в провідній статті

Союза Потребителей" у № 22 23 1927 р. ); проте, кінець - кінцем,

непримиренні кооператори повинні були стати по той бік барикад і

боротися разом із поміщиками й капіталістами проти робітників та селян.

Напр., у перших числах Союза Потребителей" за 1918 р.

кооператори змальовували радянську дійсність, яко кошмар посвякденної

російської дійсности", і варварства середньовіччя здавалися їм ідилією-

Колись кооператори, народники й неонародники, трактували

кооперацію яко своєрідний шлях вростання в соціялізм в умовах
капіталістичного суспільства. Тепер вони протиставили кооперацію
соціялістичному рухові. У №№ 29 ЗО за 1918 рік Союза Потребителей",
віщуючи кооператори загибіль радянської влади, писали, що здобутки
партій політичних можуть бути облудні й короткочасні, але,

спираючись партія на випадкове захоплення влади, може робити соціяльні

експерименти, що не мають відповідного ґрунту в народньо
-

господарських і суспільно - психологічних умовах, експерименти, які

можуть бути згубні для держави.

Усьому цьому кооператори, з Меркуловим на чолі, протиставили

кооперацію, що, як вони казали, непомітно, але непохитно перетворює

соціяльний організм".
і кажучи вони єлейною мовою, заявляли, що царство Боже на

землі установлюють не декрети", а вони, кооператори, через

кооперацію. Політичну плятформу кооператорів передреволюційної Росії

виявлено на Московській державній нараді. Основні принципи політичної,

плятформи кооператорів являють собою кадетсько - есерівску кашу ;

кооператори, що сиділи в тилу або працювали на оборону",
звичайно, обстоювали продовження війни до переможного кінця. Війна

триватиме далі писали вони в своїй резолюції сепаратного миру
ми не дозволимо. До скінчення війни всі сили країни треба скерувати
на оборону країни".

Проблему влади кооператори розв язували так, що влада має

залишатися в руках кадетських і есерівських поміщиків.
У резолюції, запропонованій від кооператорів державній нараді,

говориться2): Єдиною можливою формою організації влади в країні

) За 1919 р. р. № 6 7 ст. Новые пути". Треба сказати, що Союз
Потребителей" на початку 1919 г. редагували буржуазні кооператори.

-') Союз Потребителей", 1917 р., № 22 23, стор. 25 26.
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є уряд національного характеру, що не являє собою делегації певної

групи або кляси й переводитиме в життя демократичні завоювання

революції".
Кооператори виразно говорять тут проти диктатури пролетаріяту;

про це цілком ясно говорить § 4 резолюції кооператорів: Клясові ж

організації, як виразниці думок і діянь якихось груп населення, не

повинні брати участи в державній владі бодай якоюсь мірою".
Цікаві окремі місця політичної програми, що з нею виступили

аполітичні" та невтральні" кооператори на Московській державній
нараді. Коли селянська маса, об єднана низовими кооперативами,
вимагала негайно розв язати аграрне питання й через місцеві земельні

комітети захоплювала поміщицьку землю, тоді кадетські й есерівські

коператори центру намагалися затягнути розв язання аграрного
питання до заспокоєння" й зміцнення влади поміщиків.

Резолюція в 'аграрному питанні кооператорів Московської

державної наради говорить: Кооперація вважає за свій обов язок

заявити, що керівництво справою змінення земельних відносин має

перебувати в руках єдиної центральної влади, і аграрну реформу не

повинна руйнувати безсистемна розпорошена робота місцевих

земельних комітетів"J).
Таку куцу програму могли запропонувати в аграрному питанні

аполітичні" й невтральні" кооператори, коли селянство здійснювало

аграрну революцію, відбираючи поміщицькі землі.

Для селянства спокій" і вичікування розв язання аграрного

питання, питання про землю, аж до установчих зборів було однакове

з закликом підтримувати буржуазію, і це гасло було проти задоволення

щоденних потреб селянина.

У питанні боротьби за землю виявилася справжня
революційність різних партій.

Суперечки, що провадилися протягом десятиріччя про те, як

розв язати й задовольнити основні вимоги села, були 1917 р. остаточно

розв язані.
Правильно говорить В. П. Мілютін2), що партії народників,

що клали в основу своїх програм реформістські дрібнобуржуазні
принципи й тези, збанкрутували. Нездатні були й есери в боротьбі
за селянські інтереси оборонити їх проти буржуазії.

Есери поступилися тут перед буржуазією.
Велика частина з числа політиканів - кооператорів неминуче мала

перейти до табору контр
- революції.

В своїх методах боротьби з радянською владою кооператори

різних національностей користувалися однаковими засобами. Сила

різних" ворожих для радянської влади урядів" за доби
громадянської війни притягла насамперед невтральних" і аполітичних" ко-

') Союз Потребителей", 1917 г., № 22 23, стор. 25 26.

-) Мграрная политика СССР , стор. 87.
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операторів до міністерських портфелів контр
- революційних урядів

(кооператор Сергій Маслов член архангельського уряду Чайківського,

кооператор Хр. Барановський голова правління Українбанку й міні-

стер фінансів петлюрівського уряду). Кожний такий кооператор,

переходячи до табору контр
- революції, обов язково забирає із собою й

кооперативні гроші, розуміється, врятовуючи від більшовиків".
Московські кооператори Зельгейм і К°, емігруючи, умудрилися

велику частину коштів Московського Народнього Банку переказати
до лондонської філії банку. Радянській кооперації довелося чимало

прикласти зусиль, щоб повернути ці кошти Всекобанкові, не казавши

вже про те, що аполітичні" кооператори скрізь і завжди

перетворювали кооперацію на інтендантство контр
- революційних армій. Так

зробили кооператори Закавказзя за дашнаків, кооператори Південного

Сходу за панування там Денікіна, кооператори Сибіру за Колчака.

Тільки частина кооператорів, зрозумівши даремність боротьби з

радянською владою, разом із комуністами -

кооператорами в керівни-
чих кооперативних осередках і на кооперативній периферії досить

успішно працюють у радянському кооперативному будівництві.
З білими емігрантами

-

кооператорами радянським кооператорам
довелося витримати запеклу боротьбу за повернення радянській
кооперації вивезених коштів кооперації та за представництво в міжнародніх
кооперативних об єднаннях (Альянс), де емігранти -

кооператори,
особливо довго кооператори Грузії, претендували на представництво.

Есери небагато відрізнялися від народників у своєму трактуванні
значіння кооперації в умовах капіталістичного суспільства.

Обстоюючи основні пункти програми
- мінімум, соціялісти -

революціонери писали: В аграрній програмі - мінімум партії соціялістів -

революціонерів особливо велике місце відведено двом пунктам:

вимозі соціялізації землі й домаганню розвитку сільсько -

господарських

трудових товариств або кооперації".
Можна сказати без перебільшень, що ці два пункти

найхарактерніші для даної програми.

Отже, соціялісти - революціонери дістали в спадщину від

народників і буржуазних кооператорів та ревізіоністів принцип про мирне

перебудування капіталізму на соціялізм через кооперацію, кажучи про

соціялізовану власність і про кооперативну продукцію, як про гасло

соціялізму на селі. Далі читаємо: Ми обстоюємо й завжди

обстоюватимемо найбільше зближення хлібороба з землею, але неодмінно

на основі колективної власности, що не дозволяє розвинутися

власницькому фанатизмові; передання в найбільших розмірах землі в руки

демократично-організованих колективів товариських і сусідських
спілок-громад, так само й інших найближчих органів його

самоврядування ; колективну організацію самої хліборобської праці, що розвиває

серед хліборобів солідарність і розуміння вигод усуспільненої праці".
Щодо розвитку сільсько-господарських кооперацій,
то вимоги такого характеру являють собою природний
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логічний додаток доземельно-соціялізаторськихприн-

ц и п і в".

Соціялісти - революціонери вважали так само, як і буржуазні

кооператори типу Шарля Жіда, що кооперація в умовах капіталістичного

суспільства приводить до соціялізму, писавши в самій Революционной

России", посилаючись на приклад Італії: Кооперація скрізь, як,

скажімо, в Італії, переконала соціялістів, що вона може на селі не

вирощувати дрібних власників, а, навпаки, приводить селян до

соціялістичних ідей".

Есери небагато відрізняються від інших утопістів - соціялістів і

буржуазних кооператорів, коли до своєї програми включили вимогу

про потребу кооперування населення для ступневого визволення

селянства з-під влади грошового капіталу".
Ленін дає дуже влучну критику есерівської програми

- мінімум,
а разом із цим і кооперативної їхньої програми, коли говорить, що

програма
- мінімум соц.- рев. є справжній курйоз.

Два пункти цієї програми : 1) соціялізація землі, себто перехід її

у власність усього суспільства і в користування трудящих; 2)
поширення серед селянства різних форм громадських сполучень і

економічних кооперацій для ступневого визволення селянства з - під влади

грошового капіталу та для готування майбутньої колективної

хліборобської продукції. Як сонце в невеликій краплині води, відбивається в

цих двох пунктах увесь дух сучасного соціял - революціонізму".
В теорії революційна фраза замість продуманої й соціяльної

системи поглядів, на практиці безпорадне підхоплювання якогось мод-е

його засобу замість участи в клясовій боротьбі ось усе, що вони

мають; щоб поставити поруч у програмі - мінімум соціялізацію землі й

кооперацію, доконче потрібно було мати незвичайну громадянську

мужність. Коли б можна було серйозно поставитися до цієї програми,
то нам довелося б сказати, що, дурячи себе звуком слів, соціял -

революціонери дурять і селянина. Це є омана, що різні кооперації
відограють революційну ролю в сучасному суспільстві й готують

колективізм, а не зміцнення буржуазії".
Все це зовсім не говорить за негативне ставлення Леніна до

кооперації. Він тільки підкреслював, що кооперація за капіталістичного

ладу залежить від диктатури панівної кляси буржуазії.
У питаннях кооперативного будівництва есери пленталися позаду

буржуазних кооператорів. Отже, в питанні про взаємини політичної

партії й кооперації у есерів багато спільного з прихильниками нев-

тральности" та аполітичности" кооперації.

Проводир есерів Чернов у творі Кооперація й соціялізм"

доводить, що кооперативний рух є автономний" щодо професійного й

політичного. Він говорить: Потрібна позапартійна постанова

організації кооперативів і професійних спілок".

Цього ж таки погляду додержувалися й на Лондонському з їзді
кооператорів есери. Визнавши, що кооперативний рух, на зразок про-
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фесійного й політичного, доконче потрібний для розкріпачення
трудящих, конференція водночас ухвалила, що за кожною вищезазначеною

галуззю робітничого руху треба визнати цілковиту автономію. А від

автономії недалеко перейти й до цілковитої незалежности та невтраль-

ности , невтральности, проте, своєрідної, есерівської; до цього

погляду есери, як ми побачимо, й приєдналися за доби боротьби з

радянською владою та політики, що її провадила ВКП(б) в царині
кооперації. З нашого погляду кооперативний рух є допоміжний рух,
що полегшує робітникам у їхній клясовій боротьбі через профспілку,
за керівництвом партії, і боротьбу за поліпшення свого стану в умовах
капіталістичного суспільства. У момент рішучих сутичок робітників із

своїми гнобителями, наприклад, підчас страйку, кооперація може

допомогти робітникам із своїх фондів і товарних ресурсів. І, звичайно,
про автономію", невтральність" кооперації не може бути й мови.

Кооперація зв язана з рештою форм робітничого руху. Партія есерів
послала багато робітників у кооперацію за час від 1908 до 1915 р.,
коли на кооперативному полі працювало чимало видатних", майже

лідерів, есерів, як от С. Л. Маслов, С. С. Маслов, Арманд, Г. А. Мартюшін,
А. Ніколаєв та інші.

Деякі кооператори-есери перейшли пізніше з кооперації до

контрреволюційного табору.
Щодо ідеалістичного напрямку й поглядів есерів на кооперацію,

то тут у есерів була незгода. В органі есерів Заветы" можна було
прочитати різні вигадки; деякі есери погодилися в поглядах на

кооперацію з буржуазним кооператором Ш. Жідом. Наприклад, І. Гіммер
у Заветах" стверджував, що через успіхи кооперації для селянства

соціялізм буде непотрібний і клясою соціалістичною" буде один

пролетаріят". А. Воронов, навпаки, говорив, що в міській споживчій

кооперації, що об єднує різні шари населення, візьмуть гору ідеї соціяль-

ного миру й кооператизму". Ми головні принципи чистого" коопе-

ратизму розглянули в іншому місці, а тому не будемо спинятися на

плутаному есерівському кооператизмі.
Отже, погляди есерів цілком однакові з поглядами буржуазних

кооператорів на будівництво кооперації в умовах капіталістичного

суспільства. В невеликій мірі виявили есери самостійну думку про
значіння кооперації за переходової доби диктатури пролетаріяту й

переходу від капіталізму до комунізму. Однаково, як у
загальнополітичних питаннях есери являють собою ліве крило буржуазних партій,
так і в питаннях кооперативного будівництва вони дивилися на

кооперацію очима своїх господарів - поміщиків і капіталістів. Тут нічого

нового й оригінального нема. Есери, що обороняли в своїй програмі
автономію" та невтральність" кооперації, використали кооперацію

в інтересах буржуазії. Кооперацію із знаряддя клясової боротьби
пролетаріяту перетворили на прислужницю буржуазії. Року 1917

кооператори виступили єдиним фронтом і намагалися організувати
кооперативну партію".
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На так званій Моськовській державній нараді 1917 р.

кооператори виступили разом із буржуазією проти революції. Есери й

меншовики перевернулися на служників буржуазії й домагалися використати

кооперацію в інтересах своїх панів. Усі ці російські С. Маслови, Мар-
тюшіни і українські Хр. Барановські, Сербиненки, М. Левицькі, за

рішучої доби боротьби трудящих із своїми віковічними гнобителями, за

доби громадянської боротьби, опинилися по той бік барикад: проти

робітників та селян і разом із поміщиками й капіталістами. Скромні
кооперативні прилавки вони проміняли, хоч і ненадовго, на багаті

міністерські кабінети.

Перекидаючись у табор буржуазії (правильніше, вони завжди

перебували в ньому, тільки за певної доби підроблювалися під

представників кооперованого ними народу), кооператори забували,
звичайно, про свої принципи автономности, аполітичности й невтраль-
ности кооперації, та й забирали з собою кооперативні народні гроші.

Селянська кооперація перед революцією об єднувала у нас най-

забезпеченіші шари села, і нею у великій частині керували

кооператори, що на словах обстоювали невтралітет , незалежність"
кооперації в політичній боротьбі, а справді ідейно були зв язані й

допомагали, матеріяльно різним білогвардійським організаціям та служили

контр
- революції. Приклади Москви, Харкова, Сибіру за Колчака,

Дону за Денікіна досить свідчать про це.

В. І. Ленін ще 1918 р. на з їзді робітничої кооперації викрив і

довів хиткість позиції цих кооператорів, що не погоджувалися на

угоду й співробітництво з радянською владою, яка закликала їх до

спільної роботи, а, оголошуючи аполітичність4* та невтральність"
кооперації, справді допомагали контр

- революційним, ворожим до

пролетарської влади бандам.
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10 Прапор марксизму

К РУБИНШТЕЙН

Селянське питання на Україні в першій
половині XIX ст.

Селянське питання стало на порядок денний у процесі розвитку
капіталістичного господарства України й Росії в XVIII ст. Розвиток

капіталістичної системи господарства вимагав ліквідації старого фев-
дального ладу, зміни старої системи соціяльних відносин. Ліквідація

февдальної системи, кріпацького ладу, ще не визначає, проте,
розв язання селянського питання проблеми соціяльно - економічного

розкріпачення села, що вступає тільки в нову фазу, а своє завершення

дістає вже за наших часів.

Протягом XIX ст. селянське питання проходить два основні етапи,

відповідно загальному господарському розвиткові країни. Первісну
поставу проблеми визначає господарська система торговельного

капіталізму, що оформляється в XVII стор. Суть цієї системи полягає

в ролі торговельного капіталу, що визначає ввесь господарський лад,

регулює всі господарські відносини через посередництво ринку. На

цьому першому ступені капіталістичного розвитку, на капіталістичних

підвалинах будується торговельний оборот, капіталізм захоплює свої

перші позиції царину виміни. Капіталістичне нагромадження ще

замале, щоб перебудувати на нових підвалинах також і інші галузі
господарства сферу виробництва, промисловість та сільське

господарство.

Виробництво покищо оперує незначними капіталами,

намагається перебутися без них: такий стан поміщицької панщинної

фабрики або панщинного сільського господарства. Разом із тим воно

все ж таки стало вжр в певну залежність від капіталу, оскільки

входить у систему капіталістичної ринкової виміни й, отже, має

відповідати його вимогам. Ця залежність характеризує епоху торговельного

капіталізму, як господарську систему. Але сама залежність своїм

характером у значній мірі зовнішня. Капітал, як ми сказали, ще не

пройшов у саму структуру виробництва, він тільки зовні регулює
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його, ставлячи йому свої вимоги, примушуючи стару систему

пристосовуватися до них. Таким пристосованням старої системи до вимог

торговельного капіталу було наше кріпацьке господарство.

З цього виходить і характер постави селянського питання в

другій половині XIX ст. Торговельний капітал сприймає кріпацьке право,

що являє собою тільки модифікацію старого февдального" ладу, як

гальмо й перешкоду капіталістичному розвиткові господарства, і в.

міру власного розвитку чимраз твердіше ставить питання про

ліквідацію його.

Ллє своє обгрунтовання ця вимога шукає не в системі аграрних,

відносин, а в інтересах торговельного й промислового розвитку, в

інтересах міського господарства, буржуазної кляси. Воно спирається
на вчення найновіших буржуазних економістів. Поміщицька дворянська

група, що стоїть на ґрунті своїх господарських можливостей, у цей

період розв язує поставлене питання одверто негативно, рішуче
боронячи стару февдальну кріпацьку систему відносин. Саму проблему
ця група часто ставить навіть в іншому аспекті, приймаючи її як

проблему ринку, що подає певний попит, тобто вимагає інтенсифікації
господарства, інакше кажучи сприймає її як чисто економічну
проблему. І часто дворянська публіцистика тих часів підмінює селянське

питання питанням аграрним. У розв язанні селянського питання надто-

виразно виступає антагонізм двох господарських систем, антогонізм

торговельної буржуазії та дворян
- аграріїв. Внутрішню суть цього

антагонізму проблему розкріпачення вже поставив загальний

господарський розвиток, але в рямцях аграрного господарства достатньої

бази для його розв язання ще нема.

Ллє поволі відбувається нагромадження капіталу, і капіталізм у

своєму розвиткові захоплює саме виробництво й переростає в систему

промислового капіталізму. Швидкий темп росту обробної
промисловости в другій чверті XIX ст. наша новітня історична література вже

відзначила; на капіталістичні рейки мало перейти сільське

господарство. На цей раз проблему його внутрішньої перебудови, ліквідації

февдальних кріпацьких відносин, ставиться вже не зовні, а в середині,
в процесі органічного росту самого аграрного господарства. Ліквідація

кріпацьких відносин входить тепер до поміщицької програми.
Закон від 19-го лютого 1861 року став у певному значінні

межею нового періоду. Цей закон офіціяльно ствердив капіталістичну
систему відносин у руському й українському селі. У згоді з новою

конфігурацією господарського ладу та соціяльних відносин вступає в

нову фазу й селянське питання. Клясовий антагонізм капіталістичного

суспільства, приглушений у перший період, коли всі елементи

буржуазного суспільства до певної міри об єднано виступали проти фев-
дального дворянства, з цього часу виступає цілком виразно.

Поміщик, переходячи на капіталістичні форми господарства, займає своє

місце поруч із буржуа. Селянин, позбавившись основного знаряддя

виробництва" своєї землі, переходить до лав пролетаріяту. Селянське
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питання переходить, таким чином, у площину клясового антагонізму
між капіталістом - підприємцем і робітником -

пролетарем. Що
значніша пролетаризація селянства, то гостріша й виразніша свідомість

усього клясового антагонізму. Основні етапи його історичного
розвитку за цього періоду мають свій відбиток у розвиткові соціялістич-

ного руху другої половини XIX ст., а розв язує цей антагонізм

Жовтнева революція 1917 року.

Особливості національної історії певною мірою відбилися на

розвиткові селянського питання на Україні.
Насамперед треба мати на увазі специфічні особливості

економічного ладу на Україні, де переважне значіння мало аграрне

господарство. Україна завжди була ^житницею Росії і Західньої Европи.
Сільське господарство, маючи тут домінанте значіння, відсунуло на

задній план інші галузі господарства. В галузі промисловости
розвиваються головним чином ті галузі, що особливо тісно зв язані із

сільським господарством: цукроварництво, гуральництво. Велика обробна
промисловість, зокрема вся важка індустрія, починає інтенсивно

розвиватися на Україні тільки в останній третині XIX ст., переважно на

основі значного припливу закордонних капіталів. Цей приплив
викликає розвиток того ж, таки сільського господарства хлібний

експорт.

Особливість економічного ладу на Україні зафіксували політичні

умови. Тут мав значіння також певний політичний нагніт російського
уряду, його до певної міри колоніяльна політика. Для Росії, що

виходила на шлях промислового розвитку, Україна повинна була
залишатися житницею, а разом із тим і ринком збуту її промислової
продукції. З цього виходить штучне загаяння промислового розвитку

України.
Господарський лад визначав певну своєрідність соціяльних

відносин на Україні. Виключна роля аграрного господарства, органічний
зв язок із цим господарством також і національної української
промисловости надають особливого значіння селянському питанню. Відмінно

від центральної Росії, на Україні селянське питання до певної міри
навіть відсовує на задній план питання робітниче. Саме українське

робітниче питання це значною мірою питання про сільського батрака
(напр., для бурякових плянтацій). Із цього приходить те особливе місце,

що його посідає село в програмі українських революційних соціялістич-

них партій. Для них характерна певна орієнтація на село, а політичну

роботу в місті вони передають іншим соціялістичиим партіям Бун-
дові, РСДРП.

Цю обставину обумовлює ще й інший момент своєрідний
зв язок соціяльного й національного питань. Українське село являє

собою базу національного руху на Україні. Місто й містечко являють

собою центр великоруської та єврейської колонізації, а згодом підпа-

151



дають русифікаторській політиці російського уряду. Поміщицька кляса

також поволі злилася з руським дворянством і русифікувалася !).
Носії національної ідеї українська інтелігенція та дрібна

шляхта в своїй національній політиці так само орієнтуються на село. До

того ж їм, звичайно, доводиться сприймати в своїй програмі мотиви

соціяльного характеру, використовувати соціяльний антагонізм

(селянства до поміщика, а також до буржуазії), щоб загострити антагонізм

національний, бо на Україні вони збігалися. З цього виходить також

своєрідна відсутність в українському національному рухові аж до

останнього часу виразної диференціяції соціяльних уставлень.
Уставлення на селянство надає всім відомого соціялістичного" обарвлення,
і суто буржуазні національні партії вирізняються в українському
національному русі тільки з початку поточного сторіччя.

І тут моменти політичного порядку сприяють дальшому

загостренню відносин. Україна була в свій час пляцдармом боротьби Росії

з Польщею. Відгомін цієї боротьби ми спостерігаємо в XIX сторіччі
в повстаннях 1831 і 1863 р.р. Цю боротьбу перенесла на

Правобережжя, в степову Україну, польська шляхта, що складала тут значною

частиною місцеву поміщицьку клясу. Уряд також вирішив спертися
на селянство, використовуючи національний і соціяльний антагонізм.

Що правда, в загальому розвиткові цікавої для нас проблеми це

все ж таки тільки епізоди, але епізоди, варті на увагу, бо вони

виразно відбилися на розвиткові українського національного й, отже,

і загальносоціяльного питання.

Розвиток торговельного капіталізму характеризується загальним

піднесенням темпу господарського розвитку, великим ростом народнього

господарства. В цьому процесі нові господарські форми починають

свій наступ на господарські організації старої системи, а з цього

походить природна реакція з боку цих останніх прагнення боронити
своє панування, розвиваючи власну самодіяльність, інтенсифікуючи
своє господарство, звичайно, властивими їм методами й засобами.

Це пожвавлення господарської самодіяльности характеризує все

господарське життя дворянського аграрного господарства доби торговельного

капіталізму. Der Ritter wird Landwirt" дворянин стає сільським

господарем така чітка формула, надана німецьким істориком
- економістом

Кнаппом цьому специфічному рухові, що в XVIII ст. пройшов по всій

Західній Европі. Він виявився в утворенні величезного числа так

званих хліборобських товариств" ( Societes d agriculture"), в збільшенні

інтересу до всіх питань сільського господарства, в спробах
організувати зразкові сільські господарства.

9 Через це, між іншим, в ідеології дворянства на Україні, а також в

ідеології дворянської інтелігенції" декабристів, по суті національний момент зовсім

відсутній. Цей момент поставила на порядок денний вже українська буржуазія та

українці - різночинці.
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Аналогічний процес спостерігаємо ми на Україні (і в Росії) в кінці

XVIII ст. Головним організаційним центром теоретичного ідеологічного

розроблення поставлених цим рухом проблем було Вільно - Економічне

Т-ство, організоване в Петербурзі 1765 року. Вивчення аграрного

господарства Т-ство провадило як у Росії, так і на Україні, і в праці
Т - ства брали участь українські аграрії поруч із російськими.
Збільшений інтерес до питань аграрного господарства, до селянського

питання, наочно відбився в доборі проблем, поставлених Т - ством на

широке обговорення протягом самої першої чверти сторіччя:
1798 Про заведення в степу сільського господарства.
1803 Про заходи для піднесення продуктивности праці.
1804 Про дорожнечу на харчові продукти (у відповідях зведено

до співвідношення сільського й міського ринків).
1809 Про способи володіти селами (порівн. вигідність панщинної

й оброчної праці).
1812 Про порівняльну вигідність кріпацької й

вільнонайманої праці.
1812 (було продовжено до 1816 року) Про відокремлення в

маєтках хліборобів від фабричних робітників.
1819 Про знищення черезнив я в маєтках.

Поруч із цим самостійно виникла широка публіцистична
література, що. серед неї ми маємо такі видатні явища, як твори Каразіна
або праця Стройновського. В усій цій поміщицькій публіцистиці варте
на увагу передовсім загальнотеоретичне економічне уставлення, що

зв язує її з фізіократизмом. Фізіократизм це справжній плід XVIII ст.,

що відбиває в своїй подвійності внутрішньо - антагоністичний лад доби

торговельного капіталізму. Однією своєю стороною ствердженням

принципу laissez faire, laissez passer він упирається в фритредерство,
в манчестерство, відповідаючи новим впливам чимраз дужчого

капіталізму. Але, з другого боку, протиставленням села місту, віддаючи

перевагу першому, стверджуючи примат сільського господарства, він

тягне назад до ідеології натурального февдального господарства,

скоряючись своїй соціяльній концепції ідеології аграріїв. Цією другою
своєю стороною фізіократизм був близький до наших аграріїв.

Тепер, пише Енгельман, ніхто вже, звичайно, не має сумніву,
що хліборобство являє собою головне джерело народнього добробуту,
на ньому навіть ґрунтується стале й істотне багатство кожного зокрема
і всієї нації загалом, що в рівній мірі сприяє й моральності, яку
тільки можна мати освіченій державі, бо всі інші багатства походять

не від землі, але залежать тільки від свавілля моди або від легко-

важиости та відсталости сусід" Q.
Аналогічні думки здибуємо ми й у одного з найцікавіших і до

певної міри передових представників аграріїв у Каразіна. Я зовсім

не зобов язую всіх моїх селян брати участки й бути хліборобами,

9 Праці В. - Економ. Т-ства, ч. 59, стор. 267.
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а терплю й майстрових" пише він. Терплю тільки, всю мою

можливу симпатію зберігаючи для перших, яко для найкориснішого
стану людей"... Я бажав зменшити число середніх ремесників, що

тільки являють собою тягар для суспільства.. . майстрових я

намагався утримати на селі, де вони менше можуть розбещитися, ніж по

містах" ).
Цікаво відзначити, що певну данину фізіократизмові віддав ще

Пестель, хоч він і виховувався, як і всі декабристи, на ідеях клясичної

політичної економії Сміта, Сея, Мілла. В його Практичних началах

політичної економіі"2) творі, наскрізь просякнутому ідеями клясичної

економії, з його ставленням над усе великокапіталістичного

господарства, ми несподівано надибуємо на заяву, що в цьому відношенні

дуже мало гармонує з основним ладом авторових ідей. Співставлючи

промислові й хліборобські країни, він пише: капітали, вкладені в

промисловість і торговлю, підпадають численним політичним

революціям, тимчасом як, бувши вкладені в хліборобство, вони, так би мовити,

зариті в землю, і країна завжди буде багата, коли б навіть від

політичної революції або зміни в ході торговлі й загинули б були її

промисловість і торговля... Англія може втратити свою торговлю й

промисловість, але мільйони, що ними вона удобрила свою землю середньої

родючости, завищи залишаться у неї. Англія завжди буде багатою

країною". І в іншому місці: Треба визнати, що держава хліборобська
завжди більш незалежна, аніж держава чисто промислова"3).

Другий характерний для цієї публіцистики момент це виразне

підкреслювання політичної ваги поставленого селянського питання.

Ліквідацію кріпацького ладу дворянство вважає і слід визнати,

вважає цілком правильно за зрушення основи основ февдально -

дворянського ладу.

Тієї соціяльної політичної системи, що її дух найвдаліше

зформулював Каразін у своєму Мнении украинского помещика об

указе 23-го маія 1816 г."'1): Самодержавство, спадщинне

самодержавство від монарха й до батька, що в своїй хаті порядкує дітьми".

Поміщик, що являє собою в малому своєму колі особу свого монарха",
поміщик подібний до монарха, і монарх перший дворянин і перший

поміщик" (так говорив про себе ще Микола і) така політична

концепція февдального дворянства. Поміщик, що має власних селян,

подібний до монарха в добре впорядкованій державі" писав інший

український поміщик, Білецький - Носенко, в своїй відповіді на

завдання В. - Екон. Т - ства про порівняльну вигідність кріпацької й

вільнонайманої праці. У великій самодержавній імперії всі малі володіння,
що складають частини її, повинні мати монархічне урядування. Чи не

<

J) Чтения в Имп. Об - стве Ист. и Др. России**. 1861 р., кн. З, стор. 150 151.

Красный Дрхив**, т. XIII.

3) Op. cit., стор. 205 і 229.

4) Чтения Мос. Об - ва Ист. и Древн. Рос.**. 1860 р., кн. 2, стор. 221.
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на цій хіба владі отих малих монархів непорушно стоїть активна

могутність і слава Росії?"1)
Вимогу звільнити селян вважається за породження філософських

учень XVIII ст., що за ними йде кривава примара французької
революції. Каразін поспішає покаятися, що й він не втік спокуси та

облудних принад французького перевороту, що не тільки до нашої

губерні (Харківської), ба аж до глибини Сибіру проніс свій вплив на

молоді голови". Ллє тепер він вимагає відкинути скло філософії
XVIII сторіччя". Тяжкий урок, що залив кров ю цілу Европу, невже

він не навчив нас не вірити гучним словам: незалежність, рівність
тощо?"

Для повнішої, конкретнішої характеристики поглядів дворян -

аграріїв зупинімося на творах чотирьох представників цієї групи

Енгельмана, Богдановича, Стройновського та Каразіна.

Енгельман і Богданович дають нам матеріял для характеристики

переважно інтересів поміщика степової України. Перший відповідав

на завдання про способи, як завести в степу добре сільське

господарство 2), а другий про способи володіти селами3).
Перший, як зазначалося, розробляє спеціяльне питання про

заведення сільського господарства в степовій Україні. Це питання було
дуже актуальне в першій чверті XIX ст. Після приєднання степової

України, так званого Новоросійського краю, в руках російського уряду
опинилися великі земельні простори, що стали багатим фондом для

щедрих земельних роздач служилому дворянству. На жаль, історія
мобілізації земельних фондів степової України ще чекає на свого

дослідника, наші архіви мають силу справ про великі земельні

роздачі. Ллє ці роздачі, мали тут трохи особливий характер, роздавалося
в значній частині пустопорожні участки, зобов язуючи заселити й

оброблювати їх. Це було не легке завдання за тодішніх умов надзвичайно

рідкої колонізації степової України. Із цього походить тенденція

заселяти ці нові маєтки з їхніми виключними земельними багатствами

селянами - кріпаками, примусово переселюваними з північних

центральних губерень )
Про це ж таки пише й Енгельман, пропонуючи переселити

половину тих мешканців, що терплять тісноту, на ці чудові місця, що

) Цитовано з кн. Семевського Крестьянский вопрос в России в XVIII и

первой половине XIX в.**. I, стор. 331 332.

2) Праці В. - Екон. Т-ва, ч. 59; завдання 1789 р.

:t) Там же таки, ч. 62; завдання 1809 р.

*) Низку цікавих матеріялів про селянські заколоти, що сталися на грунті
примусового переселення селян - кріпаків, наведено в Историческом обзоре
деятельности комитета министров" Середоніна.
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лежить без користи". Для нас цікаве обгрунтовання Енгельманом цієї

пропозиції, що виходить із уже відзначеної нами загальної

фізіократичної концепції авторової. Він нападає на те, що хлібороб у

центральному районі відходить у промисловість: гущина населення в цьому,,

нині такому бідному на землю, місці рік -

у
- рік ще збільшується, від

чого зайвина людности наостанку береться за будь - які інші промисли,,

замість, відповідно станові своєму, хліборобствувати йдалі".

Переселившися, селянин завжди працював би над призначеним йому
предметом, а ремества та фабрики залишалися б за невеликими

повітовими містами ".

Потреби в правовому обґрунтуванні кріпацького права

Енгельман зовсім не бачить, а питання про вільнонайману працю по суті
не ставить зовсім. Найвигідніше обробляти (землю, що залишилася

після роздачі селянських наділів) для себе своїми селянами" таке-о

те коротке положення, що ним він розв язує питання про заведение

и распоряжение в пользу помещика вновь заводимого

хозяйства". Це твердження являє собою, власне кажучи, відповідь на

запитання про перевагу панщинного або оброчного господарства. Цей

вибір по суті диктують умови степового господарства з великими,

земельними просторами. Господарство, що його описує Енгельман,.
це до певної міри типове зразкове господарство степової смуги, що

характеризується, зокрема, великим селянським наділом, який становить.

8 дес. орної землі, крім інших вжитків, на тягло ')
Богданович питання про кріпацьке право та про вільнонайману

працю так само навіть не ставить. І для нього конкретне питання

зводиться до вибору між панщинною та оброчною системами праці, при
чім для степової України він, як і Енгельман, розв язує це питання

на користь першого. Можна сказати, що й Енгельман, і Богданович
визнають тільки економічну, господарську сторону проблеми і не

визнають сторони соціяльної. Остання у Богдановича розпливається
в ідилію патріярхального поміщицького керування: мудрий поміщик

для підданців це неоціненний дар небес. Хіба ж бо спадуть йому
на думку розкоші, коли його селянин бідує?"

В іншій площині поставили питання інші два згадані нами

автори Стройновський та Каразін, цілком виразно сприйнявши
соціяльний бік проблеми. Певне значіння могло мати тут те, що обидва

вони належали до іншого району з іншими господарськими умови-

нами, тобто до північної частини України: Стройновський до

Правобережжя, а саме до Волині, а Каразін до Слобідської України.

) Цікаво відзначити, що наділ по 8 дес. орної землі є, як видно, типовий,

для степової України. Цю норму ми маємо й у інших авторів, у тому числі'

у Богдановича.
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Проте, основна причина полягала не в цьому, а в тих особливих

умовах, що допомогли їм виразно відчути нагніт соціяльного руху. Книжка

Стройновського О условиях помещиков с крестьянами" вийшла у

Вільні 1808 року, через рік після утворення герцогства Варшавського
з конституцією, продиктованою Наполеоном, що касувала кріпацьке
право. Для поміщиків суміжних із Польщею земель звільнення селян

ставало, отже, не теоретичним питанням, а реальним фактом і живою

загрозою. Вони не могли не боятися, що приклад сусідньої Польщі
може спонукати й місцевих селян заявити про свої права. Поміщик

відчував над собою певну загрозу: Стройновський пише про те, що

існування рабства дуже небезпечне, спонукаючи невільних до

повстання. Для власного нашого добра та спокою треба подумати про

це раз назавжди й звільнитися від селянського хвилювання".

Інші умови були у Каразіна. Згадаймо, що він один час був
близький до Олександра І, а саме в перші роки його царювання,
за доби урядового лібералізму. Він мав постійний зв язок із

громадськими ліберальними групами, що з них вийшли майбутні декабристи.
Нарешті, як уже згадувалося вище, він і сам у свій час не був чужий
цим ліберальним течіям. Тому то всі ці питання, поставлені

ліберальною течією, повинні були мати для нього цілковиту актуальність
і вимагали від нього докладної відповіді.

Звичайно, Стройновський стояв перед значно актуальнішою й

безпосереднішою загрозою і тому мусив розв язувати це питання бодай

у деякому відношенні радикальніше. І справді, він немов би

повнотою розв язує питання, висловлюючись за цілковите скасування
кріпацтва. Ллє його радикалізм має суто зовнішній характер. Саме

звільнення має бути безземельним (земля залишається поміщикові;

Стройновський випереджає програму прибалтицьких дворян,

реалізовану ними 1816 року) і доповнюється безпосередньо наступною за

звільненням добровільною" угодою між поміщиком і селянином про

передачу цьому селянинові земельної дільниці в оренду. При цім

теоретично припускається три роди умов: натуральний оброк,
грошовий оброк, панщина. В господарських умовах Росії (і України) в

інтересах поміщика було віддати перевагу останньому. Оренду
рекомендується довічну. Так оброчну кріпацьку панщину замінюється панщиною

на умовах довічно орендних відносин. Можна сказати, що змінюється

саму тільки юридичну форму, а в нову правову форму вкладається

старий економічний зміст. Поступка, що її зробив Стройновський,
реального значіння не мала, проте принципіяльне значіння у неї було.
Про це свідчать викликані нею гострі випади російських аграріїв
(зокрема Растопчіна !)-

Каразін працював в умовах, позбавлених такої гостроти, і тому

зберіг не тільки суть, а й правову форму кріпацьких відносин, хоч

') Не маючи в Одесі книжки Стройновського, я мусив обмежитися її

викладом у Семевського у вищезгаданій книжці.
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і провівши низку організаційних реформ. Обстоюючи кріпацьке право,

він мусив стати до завзятої полеміки з ліберальними ідеями, і ця

полеміка примушувала його докладно обґрунтувати, широко розгорнути
основні аргументації дворянської аграрної програми. Щодо цього, то

особливий інтерес мають дві його статті, що про них ми. вже

згадували вище: 1) Практическое защищение против иностранцев

существующей ныне в России подчиненности поселян их помещикам

(Письмо одного помещика ской губернии к своему губерна¬
тору)", Москва, 1810 р. і 2) Мнение украинского помещика об указе

23-го маія 1816 г. надруковані в Чтениях Московск. Имп. Об-ва
Ист. и Др. Рос.".

Тема обох статтей питання про звільнення селян. Друга стаття

являла собою безпосередній відгук на здійснене звільнення селян в

Остзейському, краю.

Обминувши згадувані раніш політичні міркування, перейдімо до

розгляду основної проблеми. Цю проблему Каразін охопив в усій
глибині й цілком виразно, поставивши її з вичерпною ясністю: питання

про звільнення селян це передовсім питання про землю, і з нього

Каразін і починає. Тому то за вихідний пункт стає для нього старе
завдання Вільно - Економічного Т-ва, поставлене ним ще 1766 року

про право власности селянина на землю. Пояснюючи сенс цієї

проблеми, Каразін пише: питання чи корисно хліборобові мати власну
землю? дуже подібне до такого: чи корисно державі, щоб кожний

робітник на фабриці мав свого власного варстата ? ]). Щоправда, це

уподібнення потрібне Каразінові, як покажчик парадоксальности,

проте не можна все ж таки не визнати, що проблему він поставив

з тією поглибленістю, що її вона мала тільки в пізнішій соціялістичній

програмі й що підносила питання про право на землю до основної

соціяльно - правової проблеми: право трудящого на знаряддя праці.
Але основа й суть проблеми полягає для Каразіна не в

господарській сфері. Щоб дати землю селянинові, треба забрати землю

у поміщиків", а це Каразін зве справжньою несправедливістю". Автор
посилається на священне право власности", на начала, що на них

у суспільствах людських усе грунтується"2). Це право власности він

обгрунтовує, як нагороду за працю на користь батьківщині" -3), і далі

я мою землю вважаю за державний капітал, мені або прабатькові
моєму дарований на те, щоб він давав свій законний процент...

справедливо належну мені плату" 4).
Але коли в цій частині своїх міркувань автор не дає нам по суті

нічого нового проти звичайних дворянських думок, то далі він додає,

проте, до цієї схеми вельми істотне доповнення, визнаючи, поруч із

) Чтения", 1861 р., ч. З, 140.

2) Чтения", 139.

3) Чтения", 1860 р., ч. II, ст. 224.

) Чтения", 1861 р., ч. Ill, ст. 147.
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-поміщицьким правом на землю, самостійне селянинове право на землю.

Земля являє собою власність народу рівно з поміщиками... їхнього

загального права володіти землею закон ніколи не заперечував"1).
Це останнє твердження є безпосереднім висновком з першої тези:

право на землю, як економічна передумова права на працю. Він

виступає з патетичною філіпікою проти творців указу від 1816 року

про безземельне звільнення селян Естляндської губерні, бо цей указ

обернув їх на наймитів у тієї частини їхньої власної братії, що знайде
способи й матиме всі вигоди обертати їх гна робочу для себе худобу";
вони муситимуть мов старці, благати у дворянства дозволу обробляти
шматочок землі".

Звичайно, тут ми маємо не саму тільки гуманність та турботу
про селянина. Намагаючися зберегти природні зв язки", що зв язують
поміщика й селянина, Каразін, певна річ, має на увазі інтереси
першого. Безглуздий розподіл, каже Каразін, залишити землю

дворянству, дворянству, що не може її обробляти". Дворянинові потрібна
не ^ола земля, а земля, забезпечена робочими руками. Поміщики

в нагороду за свою працю на користь батьківщині одержали не

тільки свої землі, а й право на половину часу трудящого селянина".

З цього й виходить його прагнення всіма способами утримати селянина

на землі, прагнення, що він його ставить як одне з основних завдань:

державний порядок вимагає, щоб мій селянин був хліборобом";
треба неодмінно... щоб хлібороби залишалися при своєму

шанованому промислі... Здорова політика вимагає, щоб (перехід із стану в

стан) утруднити". Звільнення селян без землі Каразін вважає за

загрозу не тільки селянинові, а й поміщикові. Тому то він усіма способами

прагне утримати селянина на землі. Тому то він згоден шукати

можливого компромісу, передбачаючи наступну соціяльну боротьбу. 1 та

система організації поміщицького маєтку, що він її розвиває в

наведених виступах і що на ділі застосував у своєму селі Кручикові,
справді заводить істотні обмеження поміщикової влади обмеження

його господарської сваволі. Перше основне обмеження полягає в

закріпленні за селянином його наділу на основі такої власности"

(своєрідного dominium utile) з правом розпоряджатися участком передавати
в спадщину, заставляти, продавати. Далі фіксується селянинові обов язки

за користування землею. Обмежується також адміністративну владу

поміщика, надаючи селянській громаді певних прав самоврядування

та суду. Не зупиняючись на деталях, ми можемо коротко

схарактеризувати цей проект, як систему інвентарів, запроваджену в західніх

губернях тільки в 40 р. р.2) і що перший досвід запровадження її в

прибалтицькому краю мав місце 1804 року.
Ми знаємо, що саме в прибалтицькому краю дворянська політика

пішла іншим напрямком. Саму проблему тут поставило велике заго-

1) Чтения", I860 р.. ч. II, ст. 223.

2) Інвентарні правила 1847 та 1848 р. р.
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стрення соціяльних відносин у краю на початку сторіччя, ускладнене

значною національною незгодою. В наслідок цього й було видано

наказа від 1804 року, що заводив систему інвентарів. Проте,
дворянство поставилося до цієї системи вороже й після упертої боротьби
домоглося указу від 1816 року, що замінив попередні системи

цілковитим, але безземельним звільненням селянства. Пояснення цієї позиції

прибалтицького дворянства треба шукати, очевидячки, в специфічних
умовах краю, органічно міцно зв язаного із Західньою Европою, що

мав, до того ж, більш розвинену капіталістичну форму господарства.

Дворянство й домагалося розчистити шлях цим капіталістичним

формам в аграрному господарстві.

Каразін, навпаки, йдучи на значні поступки в сфері соціяльних

відносин, відчуває незмінну зв язаність зі старими господарськими

формами. Чи існували вже на Україні передумови для змінення цих

організаційних форм? Побоювання цих змін, як видно, само по собі

вже слід вважати певною мірою за відповідь на поставлене нами

запитання. За міру ліберальности проекту Каразіна може правити те,

що він більше ніж на ЗО років випередив урядову політику. Чи міг

Каразін піти на дальші поступки ? Чи можливі були від дворянина
-

поміщика, що репрезентував інтереси аграріїв, радикальніші пропо-

ЗИЦ1І?

Трохи несподівано знаходимо ми відповідь на поставлене

запитання у представника й теоретика іншого табору, видатного

наслідувача школи клясичної політичної економії, професора Харківського
університету Якоба. Для характеристики його поглядів істотне

значіння мають дві його праці: видана 1809 року Grundsatze der Policey-
gesetzgebung und der Policeyanstalten" і надрукована 1814 року

відповідь на завдання Вільно - Економічного Т - ва про визначення, як

вигідніше обробляти землю своїми чи найманими робітниками"*)-
До проблеми, що нас цікавить, ці дві праці підходять з двох різних.,
боків, і з цього виходять дві різні відповіді. На початку ми говорили

про можливість подвійного підходу, про те, що проблему
капіталістичної перебудови аграрнаго господарства (а такою є суть вимоги

звільнити селян) можна ставити зовні й із середини.

Першу зі згаданих праць можна схарактеризувати таким

зовнішнім" підходом до проблеми. Вона виходить виключно з інтересів
розвитку капіталістичної торговлі, міського капіталістичного

господарства й ґрунтується на звичайній ідеології клясичної політичної

економії. Завдання, що стоїть перед Якобом, це створити гарних
ремесників та фабричних робітників, поновити кадр промислових

підприємств і кадр споживачів. Питання про будову самого аграрного-
господарства він не порушує. Тому то й у самій проблемі звільнення

J) Праці В. - Ек. Т - ства, ч. бб.
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селян у Якоба питания про землю не порушується, тимчасом як для

Каразіна, наприклад, як ми бачили, нерозривний зв язок цих двох

питань цілком ясний. Але в тій площині, де ставить питання Якоб у

згаданій його праці, мова йде тільки про розкріпачення особи

селянина, про звільнення його робочої сили. Тому то мова йде тільки

про особисте", безземельне звільнення селян.

Інакше ставить він питання в другій своїй праці. Тут Якоб має

вже справу з внутрішнім устроєм аграрного господарства і з нього

повинен виходити. Автор починає з теоретичної оцінки продукційности
й господарської доцільности панщинного та оброчного господарства
й оцінює її, звичайно, гостро негативно. Він подає разом із тим і

конкретний розрахунок прибутковости окремих господарств, при чім

приходить до висновку про просту збитковість сущої системи,

доводячи помилковість звичайної поміщицької калькуляції, що обминає

низку основних видаткових статтей, от-як вартість самих панщинних

селян, можливий експлоатаційний прибуток від господарського

використання їхніх наділів, видатки на різну допомогу, видавану селянам

в умовах кріпацьких відносин 9- Усі свої симпатії автор віддає

вільнонайманій праці. Основні свої теоретичні міркування він бере із

побудов клясичної політичної економії й, отже, наводити їх нема

особливого інтересу. Теоретичні міркування автор доповнює конкретними

прикладами та обрахунками.
Але зовсім інше значіння має питання про конкретне

застосування системи, про умови переходу до системи вільнонайманої праці
на Україні, де працював Якоб (а рівно й у Росії). І тут несподівано

виходить, що основних передумов для цього нема. Ці передумови
такі: достатня кількість робочих рук, достатні капітали. Але робочих
рук замало; і це змушує Якоба, що поволі сам переймається
інтересами аграрія, боятися того самого відходу звільненого селянства до

міст, відходу, що його він у своїй попередній праці сам вітав і закликав.

Це обумовлюється, крім того, недостачею капіталів, що гальмує
капіталістичний розвиток аграрного господарства, через що тримаються
низькі ціни на робочі руки в аграрному господарстві, а це має

збільшити потяг до міст працювати в промислових підприємствах, де

працю оплачується краще. З цієї причини російським власникам,

пише автор, нема іншого способу, як поставити своїх людей у такі

*) Проте, сам Якоб робить у даному разі серйозну помилку. Його калькуляція
була б правильна, коли б можлива була дійсна реалізація всіх цих земель і всього

кріпацького господарства, коли б у даних господарських умовах можлива була
одночасна мобілізація всіх цих капіталів, вкладених у кріпацьке господарство,
і перетворення їх на оборотні кошти. Яле це було б можливе тільки за умови

переведення викупної операції. Так і поставив питання один із Якобових

сучасників, передовий представник дворянства Мордвінов. Визнаючи неминучість

ліквідації кріпацького права в майбутньому, він вважав, що сама ліквідація

відбудеться тільки тоді, коли з явиться фінансова можливість провести цілковиту
викупну операцію.
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умови, коли б вони мали рацію щиро братися до хліборобства й

піднесли б його до такої досконалости, до якої доведено його у вільних

людей в інших державах .
інакше кажучи, Якоб, вірний своїм теоретичним принципам,

хотів би по змозі повніше культивувати тип вільнонайманих відносин,,

але одночасно він на цей раз виразно висловлюється за збереження
кріпацького права, тільки деякою мірою його обмеживши. Так

відбилася в практичній Якобовій побудові спроба перейти на позицію-

сільського господаря. Можна сказати, що цим він/дав разом із тим

і відповідь на питання, поставлене нами в попередньому розділі: в.

нашому аграрному господарстві ще не достигли належною мірою
органічні господарські передумови його на капіталістичних засадах. І цю>

відповідь дає особа вельми авторитетна й зовсім не упереджена.

Якобова праця, дарма що він подає такий її кінцевий конкретний
висновок, має для нас велике значіння. Система капіталістичних

господарських відносин, розвиваючись, супроводиться розвитком буржуазної
капіталістичної ідеології. В царині політико - економічній постає кля-

сична школа політичної економії, і Якоб являє собою одного з

провідників, але зовсім не єдиного, її вчення у нас. У першій чверті
XIX сторіччя твори найвидатніших теоретиків цієї школи Сміта, Сея,
Мілла були у нас досить значно поширені; ми зустрічаємо їх у

бібліотеках багатьох декаб р истів. Економічні вчення були тільки

одним із напрямків, що ним розвивалася нова ідеологія. Поруч із цим

слід зупинитися на проходженні до нас нової прававої ідеології,
правових учень, що поставали на тому ж таки грунті скасування
февдального закріпачення особи. Теорія натурального права, що на ній

виховувався правовий світогляд діячів революції, мала свого яскравого

виразника в особі проф. Шада, що одночасно з Якобом з 1804 до

1816 року викладав у Харківському університеті. Тут же таки в

Харкові він видав 1814 року свій основний твір Institution's juris naturae".

Усіма своїми основними положеннями теорія натурального права

спиралася на визнання абсолютних прав людської особи, абсолютної

правової рівности всіх (такі основні принципи буржуазної теорії
індивідуальних вільностей). Неминучим висновком із цього було рішуче
заперечення рабства (тобто кріпацького права): людині негоже бути
рабом 1). I далі закон розуму говорить: 1) щоб людина була
людиною, тобто не бажала бути більшою чи меншою від того, що

лежить у її натурі; 2) щоб вона залишалася людиною, тобто ніколи

не відмовлялася з власної волі від своєї власної гідности; 3) щоб

боронила в собі людину, тобто ніколи не дозволяла чужій волі

силувати свою натуру . R на сторінці 319 він уже безпосередньо висту-

') Op. cit., стор. 7.
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пае проти рабства: рабство у властивому його значінні, коли людину
вважається за річ, суперечить природному праву... Такий стан являє

собою не що інше, як безупинну війну, проголошену всьому людському

родові та його гідності". І, зупиняючись на противенстві між правом

натуральним і правом позитивним, автор вимагає, щоб останнє

підлягало першому. Він знає, що бувають випадки розриву, і вважає, що до

них призводить неправильна політика зверху. В цих випадках, каже

він, неминуче випрямлення лінії, і це робиться вже знизу. В цьому
визнанні маємо вказівку на право революції. Такі були ті погляди, що

їх викладалося харківським студентам протягом 12 років.
Закінчуючи огляд основних ідеологічних течій початку XIX ст.,.

вважаємо за потрібне зупинитися також на книжці іншого харківського
професора й доктора обох прав Грибовського О состоянии

крестьян господских в России . Невеличка ця книжка має загалом

описовий характер і особливого інтересу собою не являє, але в короткій
передмові автор висловлює деякі загальні положення, що дозволяють

залічити його до представників іншого правового вчення теорії
історичного права. Хоч ця теорія була попервах реакцією проти права

натурального в ім я національних елементів суспільного ладу, але й

вона мала в собі певне революційне зернятко, визнаючи неминучість
закономірних, історично обумовлених змін правових інститутів, гостро

відмежовуючись щодо цього від консервативного вчення позитивного

права. І Грибовський у питанні про кріпацьке право визнає його, як

певний історичний факт, але одночасно встановлює, що він належить

тому ранньому вікові суспільного організму, коли суспільна свідомість
ще мало розвинена і тому рабство є тут конче потрібне . Ллє з

цього ж таки логічно виходить, що в процесі історичного розвитку

ця неминучість повинна відпасти й рабство мусить зникнути.
Ми простежили, отже, процес ступневого розвитку й оформлення

цих двох антагоністичних систем. На грунті цього чимраз більшого

антагонізму старого февдального й буржуазно - капіталістичного ладу,

що дедалі зміцнюється, постає й перший україно - руський
революційний рух нових часів рух декабристів.

Рух декабристів на Україні репрезентують дві основні

організації Південне Товариство та Товариство Об єднаних Слов ян.

Цілком закінчену програму залишив нам керівник і найяскравіший
ідеолог його Пестель. Крім залишеної ним, так би мовити, офіціяльної
програми Руської Правди", нещодавно знайдено в архівних фондах
деякою мірою більш ранню його працю, що зветься Практические
начала политической экономии" *). Основну економічну свою позицію

автор формулює цілком виразно. Принцип вільности тут (у хлібо-

') Надрукована в Красном Архиве", т. XIII.
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робстві), як і взагалі в політичній економії, є основний, пише

Пестель у Практических началах". Треба дати землевласникам,

фермерам і робітникам волю,, що виходить з їхньої найповнішої недо-

торканости. Треба намагатися збільшити поділ праці, для чого потрібна
буде витрата капіталу, а тому треба неодмінно полегшити

вільний обіг капіталу"1). Кращий спосіб, щоб дати народ-

ньому багатству можливість розвиватися, полягає в наданні волі. Воля

являє собою головну потребу для народньої промисловости"
повторює він і в Руській Правді2). Ці твердження цілком виразно ставлять

Пестеля у зв язок з теорією клясичної політичної економії, з ученнями

Сміта, Сея, Мілла, що на них багато разів посилається Пестель у своїх

Началах".

Побудова Пестеля, проти інших попередніх дослідувачів
клясичної школи на Україні й у Росії, має ту особливість, що він

переносить ці теоретичні концепції вже в сферу самих аграрних взаємин,
ставить проблему капіталістичної перебудови цього аграрного

господарства, при чім у першій праці ставить цю проблему в площині

суто економічній, а в Руській Правді в площині соціяльно - правовій.
Мле, не зважаючи на тотожність поставленої проблеми, в обох

названих працях він розв язує питання по-різному, можна навіть

сказати певною мірою протилежно. В основі Практических начал

политической экономии" лежить концепція великокапіталістичного

підприємства, що має своє найбільш завершене оформлення у

фундатора школи Мдама Сміта. В сфері хліборобського господарства він

відповідно розвиває ідею переходу до капіталістичного фармерського
господарства до англійського аграрного типу. Кажучи, що

хлібороби бувають великі й дрібні", Пестель віддає перевагу першому

типові, бо він відкриває простір для притягнення до сільського

господарства капіталістів, як фармерів, а це забезпечує належну продукцій-
ність господарства. Виходячи з цього, ліквідацію старого аграрного

ладу він обгрунтовує вже вимогами самого аграрного господарства,
бодай і теоретичними. Пестель, щоправда, і сам знає, що на

практиці ще нема достатніх передумов, але з цього виходить тільки

потреба їх створити. Нові форми Пестель вбачає за типом

великокапіталістичного фабричного підприємства : капіталіст - підприємець і

робітник. Такого стану в сільському господарстві можна досягнути через
безземельне звільнення селян, або, як каже Пестель, метою уряду

повинно бути послідовне звільнення кляси хліборобів" (стор. 192)
звільнення від землі. Цей процес має створити, з одного боку,
капіталістів - фармерів, а з другого вільних робітників. Так радикально

розв язує цю проблему Пестель, щоправда, із зауваженням про

потребу ступневости щодо здійснення. Цим зауваженням Пестель віддає

належну частку облікові конкретних умов.

*) Op. cit., стор. 189.

-) Видання 1906 р., стор, 71 72.
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У Руській Правді ця первісна концепція має значну зміну. Коли

в Началах", обмірковуючи різні можливості передачі державних
земель у приватну власність, Пестель заявляє: ще гірше віддати

землю селянам", то в новій праці, всього два роки згодом, він пише

навпаки про обов язкове наділення кожного землею з призначеної
на це половини всього земельного фонду. Це положення, доповнене

організацією сільського населення в земельну громаду, спонукало
деяких пізніших публіцистів залічити Пестеля до перших наших

соціялістів. Для цього, проте, нема достатніх підстав. Пестель і в Руській
Правді залишається вірний теоретичним твердженням клясичної

політичної економії. Одну відповідну цитату ми вже наводили вище. Він

потверджує ці самі погляди в розділі IV §§ 9, 11, де розглядається

саму організацію сільської громади. Тут ті ж таки капіталістичні

засади він ставить як передумову утворення народнього багатства

изобилия", як висловлюється Пестель. З другого боку, оцінюючи

конкретний зміст проекту, не можна забувати, що половину всього

земельного фонду країни оберталося в приватно
- капіталістичний

оборот; не слід забувати й того, що наділ, закріплюваний за селянином

через волосну громаду, був би менший від того наділу, що ним

фактично користувався селянин за кріпацького ладу принаймні на

Україні. Капіталістичного принципу Пестель не відкидав, а тільки

вносив у нього певну модифікацію, продиктовану мотивами

соціяльного порядку. Господарську доцільність капіталістичної системи він

визнає по-старому. Мле разом із тим автор бажав би уникнути того

процесу павперизації, що супроводить зріст капіталізму. З цього й

виходить його вимога забезпечити кожному його прожитний мінімум
у формі права на певний наділ землі.

Звідки постала для Пестеля ця друга проблема й звідки вийшло

запропоноване ним змінене розв язання проблеми? Проблему
капіталізму поставив у нас самий процес нашого господарського розвитку,
але для розв язання цієї проблеми в сфері аграрного господарства
в наших національних умовах ще не було достатніх передумов. Ці

розв язання береться у західніх економістів; саме цим і слід пояснити

ту швидку зміну програм, що ми спостерігаємо її у Пестеля. І коли

в Практических Началах" Пестель був вірним послідовником Сміта,
Сея та Мілла, то Руська Правда так само виразно говорить про Нові

засади політичної економії" Сісмонді. Від сучасних йому
представників клясичної політичної економії Сісмонді відрізняється саме виразним

розумінням соціяльних противенств, що їх породжує розвиток
капіталістичних відносин, зросту павперизації широких мас населення. Мле

вихід із цього він вбачає не в історичному поступі, не зрозумівши
шляхів цього поступу; його очі завжди звернені в минуле, і він

згоден шукати порятунку в дрібнобуржуазному ладові доби міського

господарства в ідеалізації дрібної власности. Ми бачили, що саме

таке розв язання і сприйняв Пестель. Не випадково також сама зміна

Пестелевих поглядів відбувається до 1820 року: Руську Правду почав
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він писати на 1821 рік, a Nouveuax principes d economie politique**
Сісмонді видав 1819 року1).

Товариство Об єднаних Слов ян останнім часом особливо

цікавить українську й російську історіографії, як надто ліве крило руху

декабристів. Проте, цього питання ще далеко не вичерпано. Щодо

радикалізму, то він, головним чином, стосується до питань політичних

і питань тактики революційної активности. Цей радикалізм
пояснюється персональним складом дрібне збідніле служиле дворянство,

дрібна шляхта, навіть із певною домішкою третього стану;

відбивався, слід гадати, певною мірою і вплив польського національного

революційного руху2). Але, радикальніше щодо свого політичного

оформлення, Товариство Об єднаних Слов ян у своїй основній соціяль-

ній позиції має неподільний зв язок із загальною програмою

декабристського руху. Так само помилково називати програми Північного

й Південного Товариств дворянськими", а програму Товариства
Об єднаних Слов ян народньою" 3), не кажучи вже про цілковиту невиразність
самого терміну.

Клясове, соціяльно-економічне уставлення декабристського руху
в усіх його розгалуженнях має один загальний відбиток відбиток

буржуазної програми. Щодо Т - ва Об єднаних Слов ян, то треба
зауважити, що оформленої, завершеної програми воно взагалі не має.

На мою думку, тут і слід шукати причини тому, що воно так легко

увійшло до складу організації Південного Т-ва декабристів, яке мало

певну організованість і програму. Визначати погляди Об єднаних
слов ян доводиться за їхніми свідченнями на слідстві.

Основне економічне уставлення Т -

ва, схарактеризоване нами як

буржуазне, дуже яскраво виявилось у пункті його коротко зформу-

9 Не можна згодитися з думкою видавця Практических начал*4 С. Мільма-

ном, що зв язує саме цю Пестелеву працю зі згаданою працею Сісмонді. Такому
твердженню суперечить увесь напрямок ідей, коротко викладених нами вище.

Суперечать і хронологічні дані: сам Мільман відзначає, що Практические начала**

написано не пізніше від 1819 року, отже довелось би припустити, що Сісмондів

твір потрапив до рук Пестеля і Пестель взявся до оригінального опрацювання
цього твору вже в рік його надруковання. Нарешті, два спеціяльні аргументи, що

їх наводить Мільман, грунтуються на непорозумінні. Єдина згадка про Сісмонді
в тексті, відзначена Мільманом, стосується до питання про паперові гроші, але

цьому питанню Сісмонді присвятив особливу працю, видану 1810 року. З наведених

Мільманом двох текстуальних зближень (що стосуються, проте, змісту, а не

словесних формульовані характерним спеціяльно для Сісмонді є тільки один текст,

де говориться про павперизацію, як наслідок утворення великих капіталістичних

підприємств; текст Пестеля, співпоставлений із цим положенням, каже про

нагромадження в небагатьох руках великих лихвярських капіталів, що перебувають
поза обігом.

3) Питання про вплив польського громадського руху на український рух
XIX ст. досі, на жаль, мало розроблено, дарма що воно має великий інтерес. Сліди

цього впливу ми спостерігаємо пізніше в Кирило - Методіївському братстві.
3) Як це робить М. В. Нечкіна Общество Соединенных Славян*4, стор. 210.

М. 1927.
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льованої програми, пункті, повторюваному в свідченнях усіх слов ян"
і включеному в самі Правила Об єднаних Слов ян" ( Повстання
декабристів", т. V, стор. 13): 15. Ти, слов янине, на землі своїй на

берегах морів, що її оточують, збудуєш 4 фльоти Чорну, Білу, Далма-
цьку й Крижану, а посередині між ними збудуєш (місто)... 16. У

(портах) твоїх, слов янине, проквітатимуть торговля та морська сила, а в місті

посередині землі твоєї справедливість для тебе житиме". Порти мали

в цих правилах свій символічний знак чотири китвй. Цей пункт
каже про сприяння зростові торговлі і являє собою безпосередній
відбиток зросту торговельного капіталізму, що породив самий

декабристський рух.
Економічної аналізи аграрного питання Слов яни не подають;

економічних проблем вони взагалі не поглиблюють. Але до соціяльної

сторони питання вони повертаються раз-у-раз і, як і всі декабристи,
цьому питанню надають першорядної ваги. Несправедливість, примус
і гноблення селян поміщиками, пише Борисов 2-й1), завжди

породжували у мене таке почуття (любов до вільности та народодер-

жавства) і зміцнювали в моєму розумі ліберальні думки". Служивши
здебільшого у війську, пише інший Слов янин Спірідов2), квати-

руючи по хатах у самих селян, признаюся: докладно аналізуючи їхній

стан, бачивши, як поводяться з ними їхні пани, я часто відчував жах

і, визнаю свою вину, причину цього вбачав у їхній належності; у

Малоросії бачив в одному селі казенного селянина, що мав достаток

в усьому, і панського, що поневірявся в злиднях; згодом, перейшовши
до Житомирської губерні, ще більше упав у тугу, бачачи злидні

селян; бачив я там, що родюча ця губерня віддає данину самим

панам, бачив безперестанну працю хліборобову, що її плоди йшли на

збагачення панів, бачив незчисленне багатство хліба на їхніх токах,

а у селян на кінець року не ставало ні зерна, ні печеного хліба, не

тільки на продаж, ба навіть на прожиток". Ми навели повнотою цю

докладну цитату, що виразно відбиває гостре сприймання дійсности
та розуміння неминучости соціяльної реформи.

Але знов слід зауважити, що реальної програми реформ,
певного формулювання прийдешнього ладу нема. Щоправда, ми взагалі

не маємо справжньої програми, а тільки свідчення перед слідчою

комісією. Отже, цілком природно, що в цих свідченнях були
замовчування та пропуски. В деяких уривчастих заявах дехто хоче вбачати

вказівку на існування проекту викупу селян коштом

самооподаткування. Але й тут ми маємо все ж таки тільки ідею звільнення селян,

загальну всім декабристам, без дальшого уточнення.

Для загальної відірваности Слов ян від практичних проблем дуже

характерний епізод, що про нього розповідає Горбачевський у листі

до свого друга, декабриста Оболенського, вже із Сибіру. Горбачев-

) Восстание декабристов", т. V, стор. 22.

2) Там же таки, стор. 117 118.-.
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ському довелося року 1820 проїхати через невеликий маєток, що

перейшов до нього в спадок. Урядовець зібрав селян, щоб показати

їх панові, але Горбачевський, як він сам розповідає, підійшовши до них,

тільки й сказав: я вас не знав і знати не.хочу, ви мене не знали й

не знайте, ідіть к бісу і негайно виїхав. Селян своїх він не звільнив

і потім, а тільки переслав папери на володіння маєтком братові.
В цьому епізодові цілком виразно відбилася саме ця відсутність
оформлення практичної соціяльної програми у Об єднаних Слов ян,

відсутність підготовлености до переходу до практичного соціяльного

будівництва.

Придушення суспільности, що сталося після повстання

декабристів і дальші утиски на Україні, як відгомін польського повстання

1831 року, тимчасово припинили суспільний рух на Україні. До
початку 40 р. р. суспільство залишається пасивним. Окремі питання,

порушені суспільним рухом початку XIX сторіччя, стають, щоправда,

об єктом розроблення в урядових сферах, але не виходять із

замкнених рямців спеціяльних комісій. Тільки в 40 р. р. спостерігаємо ми

нове піднесення громадського руху. На Україні воно виступає в новій

формі національного українського руху. На початку ми

вже відзначили специфічні історичні умови, що створили на Україні цю

своєрідну амальгаму соціяльного й національного питань і обумовили
своєрідне оформлення кожного з них. Не випадково це національне

оформлення соціяльної опозиції припадає саме на 40 р. р.: воно

зв язане з розвитком капіталістичного ладу на Україні, його повинна

була прийняти буржуазна опозиція, що на той час з явилася. Фев-

дально
-

шляхетську опозицію XVII початку XVIII стор. викорінила
уміла політика російського уряду, що зумів створити союз із

верхівкою української шляхти. Цей процес, хоч і трохи ляпідарно, але в

основних рисах досить правильно схарактеризовано в Книге бытия

украинского народа найяскравішому творі українського руху 40 р. р.:

91. М німка цариця Катерина... доконала козацтво й волю, бо,

одібравши тих, котрі були в Україні старшими, наділила їх панством

і землями, понадавала їм вільну братію в ярмо й поробила одних

панами, а других невольниками. 92. І пропала Україна..?*
Верхівка української шляхти, великі поміщики України, справді

відірвалися від національного українського руху, і. в лавах учасників
цього руху ми маємо в XIX ст. тільки дрібну шляхту, дрібних
поміщиків, що їх обійшла ця урядова політика. Така дрібна шляхта

створила рух балагулів. Значно глибше коріння мав національний рух

буржуазної опозиції. Російський капітал, російська буржуазія вже

з самого початку провадить на Україні наступну політику. Вже в

першій половині XVIII ст. ми знайомимося з боротьбою українського
міста проти російської буржуазії, що її інтереси репрезентує Головний

Магістрат у Москві. Ця боротьба повинна була загостритися в першій
половині XIX ст., коли політика російського торговельного капіталу
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починає розширювати колоніальні форми. Урядова політика сприяла

цьому наступові російського капіталу, що утруднював розвиток
української буржуазії, а тому боротьба останньої за свій розвиток мала

перетворитися на боротьбу за незалежність України. Мле сама

українська буржуазія являла собою, через ті ж таки історичні умови

розвитку, соціяльно - безсилу масу, що неспроможна була до самостійної

боротьби. Тому то, шукаючи соціяльної бази, опозиційний рух
звертається до другої суспільної кляси до селянства. В селянстві він

знаходив основи своєї національної програми. Тут збереглися
українська мова, українська пісня, національні звичаї та традиція. Тут же

таки жила соціяльна ворожнеча до пана власника землі та до

влади, що на неї він спирався, вимога землі та волі", що її прийняв
цей буржуазний рух, вирішивши скласти спілку із селянством. І тому,

що селянство являло собою фактично єдину реальну силу, що на неї

міг спертися український опозиційний рух, селянське аграрне питання

й набрало переважного значіння в усьому дальшому розвиткові цього

руху. Щодо цього, то може бути особливо показовою та обставина,

що курс на селянство взяв національний рух навіть в особі дрібної
шляхти в уже згадуванім русі балагулів .

Найяскравіше оформлення рух цей мав у Кирило - Методіївському
братстві". Його соціяльний склад цілком відповідає зробленим вище

вказівкам. У складі Т - ва переважають різночинці, представники
третього стану, інтелігенція, студентство, вчителі, літератори. Маємо тут
і невелике число дрібних поміщиків ]). Національну програму братства
зформульовано цілком виразно, доведено до ідеї українського месія-

нізму. Зокрема, дуже характерне трактування учасниками братства ідеї

федерації. Цю ідею ми зустрічали вже в 20 р.р. у декабристів, у

програмі Об єднаних Слов ян. Ідейний зв язок із Об єднаними Слов янами

певною мірою існував, як відзначає і Гуревич у своїй книжці

Молода Україна". Мле там і тут проблему трактується цілком по-різному.
Для Об єднаних Слов ян федерація являє собою кінцеву мету, форму,
конче потрібну для забезпечення загального розвитку, принцип

децентралізації. Для кирило
- методіївців федерація тільки засіб; мета й

суть програми це незалежність України. Це положення особливо

виразно зформулював один із найактивніших членів братства Білозер-
ський у його спеціяльний записці2): основна мета народній
добробут, незалежний розвиток тієї ідеї, що її поклав творець у натуру
нашого народу. Проте, окреме існування (України) неможливе, вона

житиме між кількох огнів, її тиснутимуть, і вона може зазнати гіршої
долі, ніж мали поляки. Єдиний спосіб... щоб повернути народні права,
полягає в об єднанні слов янських племен в одну родину". І далі:

і ми, й інші поневолені племена можемо домогтися волі тільки

через об єднання слов ян в одну державу".

1) Див. 3. Гуревич Молода Україна", зокрема стор. 28.
. Україна", 1914 р., кн. 1, стор. 81.



Соціяльна програма братства це крок уперед, рівняючи з

декабристами. Вона цілком виразно й гостро рве із сучасним,

протиставить себе старому ладові й вимагає цілковитої ліквідації старих

февдальних взаємин, по суті взаємин аграрних. Декабристи вимагали

ліквідації кріпацтва, але звільняли селянина без землі, зберігали поміщика.

Кирило
- методіївці були значно радикальніші: вони передавали

звільненому селянству землю, зовсім відкидаючи поміщика. Цей радикалізм
пояснюється, з одного боку, неминучим уставленням на селянина,
політичним розумінням неминучого союзу із селянством. Він полегшувався

тим, що носії програми являли собою буржуазію, правільнише дрібну
буржуазію, вільну від будь - якої зацікавлености в цьому питанні, не

зв язану традицією. Боротьбу проти пана" ставиться в центрі
соціяльної програми. Пристосовуючися до цієї концепції, дають вони й певну

схему всієї української історії, зформульовану в згадуваній уже Книзі

буття українського народу":
72. І не любила Україна ні царя, ні пана, скомпонувала собі

козацтво, єсть то істеє братство... і були козаки між собою всі рівні...
76. І день ото дня росло і умножалося козацтво, і незабаром були б

на Україні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Україна над

собою ні царя, ні пана, опріч бога єдиного... 78. А се панство

побачило, що козацтво росте і всі люди скоро стануть козаками, єсть то

вільними, заказали зараз своїм кріпакам, щоб не ходили в козаки,

і хотіли забить народ простий... 81. Але не так зробилось, як думали

пани, бо козацтво піднялось, а за ним увесь простий народ; вибили

і прогнали панів, і стала Україна земля козацька вільна, бо всі були
вільні і рівні, але ненадовго". Потрапивши під владу Москви,

Україна знов потрапляє і під вла^у панів; ми вже наводили

характеристику діяльности Катерини II щодо цього.

Але, поруч із радикалізмом цієї програми революційної боротьби,
виступає й позитивна програма прийдешнього ладу. Ця позитивна

сторона програми значно менш радикальна. Її ідеал козацька

Україна. Щоправда, ця козацька Україна прикрита туманом соціяльного

утопізму, осяяна романтикою, створеною навколо національного

козацького руху романтичною школою української історіографії, що її

найвидатнішим представником був член і один із ідеологів братства
Костомаров.

Але для соціяльного утопізму буржуазних ідеологів ми

відзначили вже це щодо декабристів, щодо Сісмонді на

Заході характерне саме таке шукання ідеалу в минулому. Новітня історіографія
значно послабила цю соціяльну революційну ідеалізацію козацької

революції" XVII ст. Крім того, сама ідеалізація козацтва", як втілення*

вільности та рівности", кінець - кінцем приводила тільки до основних

формул буржуазної революції; ідею рівности та братерства поставила

Велика Французька Революція. Як справедливо відзначають новітн:

українські історики, шукати в братерстві зачала соціялістичного руху
нема чого. І справді, зберігаються всі основні елементи буржуазного

170



ладу. Пункт IV статуту братства 9 говорив: сприймаємо, що

урядування, законодавство, право власности й освіти у слов ян

повинні грунтуватися на святій релігії господа нашого Ісуса
ХристаФормула виходить аж надто невиразна, але зберігає в усякому разі
основний принцип права власности.

У своїй політичній програмі братство так само не йшло далі від

звичайних принципів буржуазного республіканізму, як свідчать § 5

статуту і § 39 Книги буття". Нарешті, і в тактиці не можна не відзначити

тенденції до мирних, культурницьких метод боротьби, чужих
послідовній клясовій революційності. Проте, діяльність братства, його програма
має в собі елементи, має значіння, що виходять за межі звичайних

буржуазних програм. І це значіння полягає в послідовній орієнтації
на селянство, в залученні цієї нової кляси до соціяльної політичної

боротьби, в спробі скомпонувати селянську клясову програму.
Залишаючись по суті рухом буржуазним, братство одночасно виходить

за його межі, входить у дальшу стадію клясової революційної
боротьби.

Вже в 50 р.р. рух цей, справді, переходить у саму селянську масу
й зароджується той народницький рух, що його розвиток належить

уже дальшому, післяреформному періодові нашої історії. Сюди слід

віднести діяльність Политического тайного общества", агітацію

Розенталя. До 50 р.р. відноситься й масовий селянський рух відомий

під назвою козаччини.

Цей зріст радикалізму, це загострення суспільного руху мали, як

ми вже відзначали, свою економічну основу, що полягала в зрості
капіталізму. Капіталістичні взаємини в своєму зрості повинні були,
звичайно, захопити й аграрне господарство та внести певні зміни також

до поміщицької програми. Вже з кінця 40 і початку 50 р.р. поміщики
починають пристосовуватися до капіталістичних форм господарювання
й підходять щільно до ліквідації февдально - кріпацьких взаємин, до

скасування кріпацтва. Поміщики, писав Таврійський Губ. Комітет у

справі про звільнення селян, уже почасти готові до системи

господарства, основаного на вільній праці. Вони й тепер для багатьох

польових робіт уживають найму вільних робітників". Поміщики з

охотою погодяться на деякі жертви, щоб позбавитися турбот та

незадоволення, зв язаних з обов язковою працею... Тут серед поміщиків є

багато прикладів, коли поміщики, не маючи кріпаків, провадять
величезне господарство на суто комерційних основах і господарюють із

успіхом** 2).

Былое". 1906. № 2, стор. бб.

2) Цитую за стат. Я. В. Флоровського Освобожд. крестьян по пр. губ. ком.

Новорос. края". Учен, записки Высшей Школы г. Одессы". Відділ гуман.-суспільн-
наук, т. І, в. І, Одеса, 1921.
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Поміщики, писав ідеолог реакційного дворянства,

полтавський поміщик Позен, у записці, що стосується до 1858

року, одержавши гроші за землю, передану селянам, посплачують свої борги й

матимуть кошти на перебудову свого господарства на комерційних
основах" *) Поміщик Чернігівської та Полтавської губерень Маркович
подав свого проекта звільнення селян ще за Миколи І року 1852.

Мле, звичайно, в розв язанні даного питання поміщики посідали свою

особливу позицію, рівняючи з розгляненими вище проектами

ліберальної опозиції 40 р.р., ці проекти відводять нас назад до початку

сторіччя. В цих поміщицьких проектах питання про звільнення селян та

про ліквідацію кріпацтва упирається в питання про долю їхніх

господарств, тобто в питання про землю та про робочу силу. Поміщики

ставлять опір звільненню селян, боячися за свою власність та за своє

майбутнє за нових порядків" писав згадуваний вище Позен у першій
своїй записці, поданій у квітні 1856 року1 2). Проте, питання про землю

було ясне; земля мала залишитися у поміщика: побоювання слід
розвіяти категоричним запевненням, що їхню власність вшановано".

Складніше було з третьою проблемою із забезпеченням

робочою силою. Це стосується, головним чином, до поміщиків північних
українських губерень, до Лівобережної та Слобідської України. Як

видно, це питання, що непокоїло аграріїв на початку XIX ст., не

втратило ще для них своєї гостроти. Отже, ступивши на крок уперед
і згодившись на звільнення селян, поміщики знову повертаються до

питання про забезпечення поміщицького господарства робочими
руками, ставлять перед собою завдання в нових умовах прикріпити
звільненого селянина до землі. Очевидячки, в цьому районі має значіння,
з одного боку, близькість промислового району Донецького басейну,
а з другого відхід робітників до південних степових губерень.
Відповідні пункти поміщики включають до своїх проектів. Так, Маркович
у проекті звільнення своїх селян говорив року 1852: Селяни,
залишаючись мешкати в звільненому маєткові, користуються наданою їм від

поміщика землею за встановлені повинності та роботи. Вони можуть

набувати землі від поміщика й від інших осіб, але в першому разі
мають право продати свою землю тільки поміщикові та його

спадкоємцям, а в другому повинні брати від поміщика в користування

землю за особливі повинності"3 4). Мле при цьому за селянином

зберігалося право переходити в інший стан. Ще виразніше висловлюється

Позен, викладаючи також і мотиви, що ними керувався. В листі до

Ростовцева від 10 березня 1859 року1) він писав, захищаючи думку

більшости в Губерському Комітеті: Головне завдання всієї реформи
має полягати в заохочуванні праці та збереженні продукційности.

1) ГЛ. П. Позен. Бумаги по крестьянскому делу**. Дрезден, 1864, стор. 109.

- ) М. П. Позен. Op. cit., стор. 13

3) Киевская Старина**. 1897 р., лютий, стор. 298.

4) Op. cit., 114
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Земля повинна забезпечувати селянинові тільки головні його потреби.
А решту він повинен здобувати працею, тверезістю та ощадністю.

Коли селяни матимуть великі наділи . .. великі землевласники

теперішні поміщики не знаходитимуть робітників або найматимуть їх

занадто дорого". Невеличкий голодний" наділ такий спосіб

створити залежність селянина від землевласника - поміщика. Цю мету

формульовано в другій записці від 1856 року селяни міцно тримаються

землі, що на ній нині оселені" *)
Простіше було з цією справою в степовій Україні; тут питання

про робочу силу, як видно, не стояло так гостро. Як уже відзначалося

вище, тут зформувався тип господарства, заснованого на

вільнонайманій праці. Контингент найманих робітників тутешні поміщики також

мали; цей контингент складався переважно із зайшлих робітників, що
приходили сюда на час сільсько -

господарських робіт. Отже,
відзначена нами третя проблема відпадала, і ще більше спрощувалось
розв язання двох перших проблем. Селянина треба було зняти з землі,

закріпивши її за поміщиком. Цю вимогу висловлювалося цілком

одверто, часом у парадоксальній і цинічній формі, із запозиченою у
тогочасних економістів фразеологією. Херсонський губерський комітет

писав у цій справі: Зв язувати вільну працю терміново-зобов язаного,
наділяючи його великою площею землі для користування і, отже, по

справедливості вимагаючи від нього натомість більше обов язкових

повинностей, це не значило б поліпшити його побут, а по суті тільки

змінити назву кріпака на терміново-зобов язаного. Поміщики
Херсонської губерні мали нагоду, так би мовити, підслухати думку, що її має

людність, побут якої належить поліпшити: ця думка загальне

прагнення до вільної праці"2). Так під назвою волі праці" переводилося
волю від землі", волю від знарядь праці".

Ми бачили вище, з якими патетичними філіпіками виступив проти
аналогічної ідеології ліберальний публіцист початку сторіччя
Каразін, встановлюючи неподільний зв язок права на працю та права на

знаряддя виробництва й визнаючи за селянином певне право на землю,

п ятдесят років згодом поміщик уже виразно розуміє свій клясовий

інтерес в умовах нового капіталістичного господарського' ладу, що

на той час остаточно зформувався. Свою клясову аграрну програму

губерських кляса зформулювала з достатньою повнотою в проектах

поміщицька комітетів, у своїх виступах на засіданнях цих комітетів.

Ми стоїмо перед кінцем доби торговельного капіталізму, на межі

остаточної ліквідації старої февдально - кріпацької системи аграрних
взаємин. Ліквідація була неминуча, її визнавали всі, але треба було

Op. cit., 36.

- ) Флоровський, op. cit, стор. 16.
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ще розв язати питання про форму. В цьому питанні боролися дві

зацікавлені сторони, але влада була в поміщицьких руках, і поміщики

кінець - кінцем повинні були розв язати питання, розв язати його,
звичайно, на свою користь. Інакше не могло й бути. Яле таке

розв язання, певна річ, могло бути тільки тимчасовим, воно могло бути тільки

початком нового періоду боротьби. І сама реформа, розчищаючи шляхи

капіталістичного розвитку аграрного господарства, визначила дальші

форми та шляхи боротьби, внісши цілковиту ясність у соціяльні

клясові взаємовідносини. Разом із законами капіталістичного розвитку
в сфері аграрних взаємин розвивався той історично - усвідомлений кля-

совий антагонізм, що вів від встановлення буржуазних капіталістичних

взаємин до соціялістичної пролетарської революції.
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НЖКАвСРСР
І КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРА/НАХ

Проф. О. ЛОЗОВИЙ

До 10-річчя Комуністичної Академії

Комуністична Академія, центр наукової комуністичної думки СРСР, кінець

1929 року святкувала свій 10-річний ювілей. Ініціятором утворення центру
теоретичної марксистської думки є теперішній президент Академії М. М. Покровський.
М. М. Покровському належить ініціятива й організація низки освітніх і наукових

установ за революційного післяжовтневого періоду. Бувши одним із

найвидатніших марксистів Михайло Миколайович не тільки як Заст. Наркома Освіти узяв

участь в організації цих установ, але деякі з них можуть дійсно вважати себе за

дІтЬй М. М. Покровського. До них безперечно належать Інститут Червоної
Професури та Комуністична Академія.

Історія Комакадемії, що минулого року святкувала свій ювілей, така.

Ініціятива групи товаришів комуністів з М. М. Покровським на чолі про утворення

наукового центру марксистської теорії зустріла підтримку партійної й радянської

громадськости, і в наслідок цього 25-го травня 1918 року Раднарком ухвалив

постанову про засновання Комуністичної Академії, а через місяць ВЦВК затвердив
її статута.

Попервах до завдань Комакадемії поруч із науково
- дослідчою роботою

належала й організація курсів - лекцій із суспільних дисциплін. Перший період
діяльности Соціялістичної Академії характерний прагненням її робітників зробити
науку якнайприступнішою для широких пролетарських мас. У цей час Академія,

крім наукової роботи, виконувала й функції вищої пролетарської школи. При
Соціялістичній Академії існували дві секції: науково-академічна та учбово-освітня.
Труднощі, що на них натрапила пролетарська держава за реформи буржуазної
вищої школи, поставили на порядок денний питання про організацію вищої

пролетарської школи поза стінами університету. Соціялістична Академія, поруч із

головним своїм завданням бути розсадником дійсно пролетарської науки,
взялася також і за організацію вищої школи.

Організована Комакадемією вища школа з 4-ма відділами: соціяльно -

історичним, фінансово - економічним, політико -

юридичним і техніко-економічним,

стала тією першою, для широких пролетарських мас приступною, вищою школою,

що її організувала радянська влада, і ця школа намічала шляхи загальної

університетської реформи; питання про реорганізацію університетів обмірковувались
у президії Академії. Всього в Академії в той час налічувалося до 3-х тисяч

слухачів. Лекції Н. І. Бухаріна, М. М. Покровського й інших робітників Академії

збирали численні авдиторії. Згодом учбово-освітній відділ було реорганізовано на

курси марксизму при Комакадемії. В цей час найбільше розвинена була учбово-
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освітня діяльність Академії і науково-дослідна робота відставала. Так було до

1920 року, коли для науково-дослідної роботи при бібліотеці Комакадемії, як

центрі, що об єднував у той час науково-дослідну роботу, було організовано
кабінети: 1) історії соціялізму, 2) історії робітничого соціялістичного руху на Заході
та в Росії, 3) історії ідеології, 4) історії війни, 5) історії революції на Заході, 6) історії
революційного руху в Росії, 7) історії робітничої кляси, 8) становища робітничої
кляси, 9) соціялістичного будівництва, 10) радянського права.

Як видно з переліку кабінетів, поділ бібліотеки на окремі кабінети

переведено було нашвидку, і цей поділ довелося змінити. Дарма що громадянська війна

ще не скінчилась, гуркіт гармат ще не вщух, починає розвиватися

науково-дослідна робота Академії в формі читання доповідей на зборах членів Академії з

гостями й видання низки праць, що мають вельми важливе наукове значіння.

1920 року відбулося кілька засідань Академії, де заслухано було й

обговорено доповіді: Н. І. Бухаріна Реферат о политической экономии рантье",
Богданова Организационная точка зрения в экономической науке", Бухаріна
Крах капитализма и предпосылки коммунистического строительства", В. П. Мілю-

тіна Методы разработки единого хозяйственного плана", О. I. Рикова О
топливном кризисе", Базарова Философское значение принципа относительности",

Богданова Работа и потребность" та Организационные принципы социальной

техники и экономики". Крім того, Академія присвятила два засідання пам яті

К. А. Тімірязєва та Герцена.
У цей час соціалістична Академія розпочинає видавничу діяльність, почавши

видавати Библиотеку материализма". Видається книжку Н. І. Бухаріна Экономика
переходного периода". Як допоміжні установи, декрет про Комакадемію

передбачав: видання праць марксистського напрямку та бібліотеку. Крім того, за новим

статутом від 1919 іроку за підвалину діяльности Академії ставилося

науково-дослідну роботу.
За декретом від 1923 року Академії надано було назву комуністичної і зі

складу її було виключено низку як членів, що порвали з ортодоксальним
марксизмом, так і представників лівого народництва^ Після реорганізації Комакадемії
та надання їй значіння всесоюзного центру наукової теоретичної думки марксизму
й ленінізму вона офіціяльио перейшла у відання ЦВК СРСР.

Такі основні моменти в організації Комакадемії. Її значіння, як центру

наукової марксистської думки в царині суспільних наук, значно поширилось після

постанови XII партз їзду ВКП(б), де відзначалося неодмінну потребу посилити боротьбу
на ідеологічному фронті та організувати наступ на буржуазну ідеологію. Треба

було посилити боротьбу з буржуазними ревізіоністськими течіями в теорії. XII з їзд

партії ухвалив: у найщільнішому зв язку з неминучою потребою організованого
протидіяння впливові в першу чергу буржуазної та по - ревізіоністському настроєної
професури на шкільну молодь, треба більшою мірою, ніж досі, поставити завдання

пожвавити роботу наукової комуністичної думки, зробивши центром цієї роботи
Соціялістичну Академію, поширивши обсяг її діяльности за межі суспільствознав-
ств& . Після XII партз їзду починається пожвавлення наукової діяльности Академії,

зачитується низку доповідей на актуальні проблеми того часу: В. П. Мілютіна

Роль государственного капитализма в системе советского хозяйства", М. М. По-

кровського 9 января 1905 года", С. Ю. Шмідта Математические законы

эмиссии", Стучки Классовое право и классовая юстиция", М. А. Рейснера Теория
исторического материализма и современная психология".

Являючи собою керівничий марксистський науковий центр у царині
боротьби з усілякими ідеалістичними буржуазними та дрібнобуржуазними
напрямками в науці, Комакадемія в боротьбі за матеріялістичний світогляд у царині

природничих наук мала спиратися на експериментальні лябораторні методи і це

спричинилося до організації в складі Комакадемії секції природничих і точних

наук з Інститутом мозку, що розвинувся згодом на самостійний науковий Інститут
вищої нервової діяльности.
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Завершення відбудовного періоду, перехід до періоду реконструкції
народнього господарства СРСР вимагає теоретичного розроблення низки проблем,
зв язаних із реконструкцією як промисловости, так і сільського господарства і

будівництвом соціялізму. На цей період і припадає організація економічної, аграрної

й кооперативної секції.

Отже, рівнобіжно з господарським ростом СРСР росли й наукові установи

Комакадемії. Зріст Комакадемії можна простежити за розвитком цілої низки її

установ. Досить відзначити, що бібліотека Комакадемії, де 1920 року налічувалося
200.000 томів, має тепер до 1.000.000 томів, четверте місце в Москві посідаючи.

В грудні 1926 року Комакадемію було переведено на нового статута, що

значно поширив її завдання проти статуту минулого. Новий статут формулює
завдання Комакадемії так:1) розроблення питань марксизму та ленінізму ; 2)
боротьба з буржуазними та дрібнобуржуазними перекрученнями марксизму; боротьба
за суворе додержання погляду діялектичного матеріялізму як у

суспільствознавстві, так і в природничих науках і викривання пережитків ідеалізму.
В міру розвитку науково-дослідчої діяльности Комакадемії відбувалася

диференціяція її роботи по різних секціях, інститутах і комісіях. Нині структура

Комакадемії має таку форму: до складу її належать 6 Інститутів: Інститут світового

господарства та світової політики, Інститут радянського будівництва, Аграрний
Інститут, Філософський Інститут, Інститут вивчення вищої нервової діяльности (кол.

Інститут мозку). Секції: економічна, кооперативна, загальної теорії права та

держави, вивчення теорії й практики жіночого руху, секції природничих і точних

наук, літератури й містецтва. Крім того, при секції загальної теорії права та

держави організовано комісію вивчення національного питання. Є також комісія для

вивчення релігійної ідеології та гурток партбудівництва. При Комакадемії
функціонують три Товариства істориків - марксистів, біологів - матеріялістів та

статистиків - марксистів. Крім того, при деяких секціях (кооперативній тощо)
організовано низку семінарів підвищеного типу, де готовиться зміну наукових робітників.

Зріст і розвиток діяльности Комакадемії виявляється передовсім у збільшенні

числа розроблюваних проблем із різних галузей науки. Ці проблеми після

опрацювання в Академії (в секціях, інститутах, комісіях) подається на публічне
обговорення, і тут Комакадемія посідає одно з найпочесиіших місць щодо формування
і загартований сталих марксистських поглядів у нашого партійного молодняка.

Комакадемія ^цілком заслужила на ту любов та пошану, що має серед нашої

молоді, яка з такою охотою штурмом" бере всі публічні доповіді, чому до

останнього часу стіни Комакадемії не могли звичайно вмістити всіх охочих прослухати
її доповіді. Слід відзначити, що Комакадемія відограє вельми важливу ролю щодо

проведення сталої ленінської лінії в боротьбі з усякими псевдонауковими та

антипартійними поглядами. В Комакадемії зробили перші свої вилазки й троцькісти -

опозиціонери С. Преображенський, К. Радек, Смілга тощо, намагаючись

теоретично обґрунтувати антипартійиі погляди в царині теоретичної економії, і тут же

таки в Академії троцькісти мали й першу гідну відсіч від твердокам яних
більшовиків - ленінців, от-як В. П. Мілютін, Кржижановський і ін.

Як поширюється діяльність Комакадемії, показує зріст числа видаваних нею

періодичних видань. Тимчасом як на початку діяльности Комакадемії вона мала

всього один журнал Вестник Комакадемії". тепер має їх аж 7: На

аграрном фронте", Мировая политика и мировое хозяйство",

И с т о р и к - М а р к с и ст і Экономический журнал", Революция и

право", Естествознание и марксизм".
Комакадемія розвиває свою видавничу діяльність переважно в царині видання

марксистсько
- ленінської літератури з питань економіки, філософії, історії,

радянського будівництва, кооперації, природознавства. Досить відзначити, що тільки

за 4 роки з 1923 по 1927 видавництво Комакадемії видало 101 назву книжок,

а за останній звітний 1927/28 рік видала більше назов, ніж за попередні 3 роки.

За рік видано 137 назов, тобто 1552 друкованих аркушів або 5.929.265 відбитків.

777



Із неперіодичних видань, що їх намічено видати року 1928 29,'слід

відзначити такі: Литературная Энциклопедия", Экономическая

Энциклопедия", Философская Энциклопедия" і продовження видання

дальших томів Энциклопедии Государства и Права", видаваної за

безпосередньою участю та за редакцією Є. Б. Пашуканіса, члена Академії

Стучки тощо.

Тут слід відзначити, що ідея видавати енциклопедії з різних царин знання,

що мають останніх років таке велике поширення: Большая Советская

Энциклопедия", Малая Советская Энциклопедия",

Медицинская Энциклопедия", зародилася в Комакадемії. Ініціятива щодо видання

першої Великої Радянської Енциклопедії належить Президії в особі Б. П. Мілютіна,

М. Н. Кріцмана, О. Ю. Шмідта, М. М. Покровського. Дарма що видання Великої

Радянської Енциклопедії виділено в окреме акційне видавництво, куди Комакаде-

мія входить як один із основних пайщиків, поруч із ГІЗ ом, ідеологічне

керівництво та редакція енциклопедії складаються переважно із членів Президії
Комакадемії.

Розвиток науково
- дослідчої, роботи Комакадемії спричинився до того, що

Комакадемія рік -

у
- рік зростає як щодо складу своїх наукових сил, так і щодо

числа розроблюваних тут проблем та організації нових установ і Інститутів.
Комакадемія за останній рік перетворилася на всесоюзний центр наукової
марксистської думки, не кажучи вже про те, що за її керівництвом організовано низку
нових наукових марксистських установ і катедр по союзних республіках (Україна,
Ленінград, Білорусь). Академія має постійний зв язок із науковими марксистськими

установами окремих республік через зачитання доповідей та виїзди членів Академії
на місця (В. П. Мілютіна, Л. П. Кріцмана до Харкова, Ленінграду) і, навпаки, через

зачитання доповідей частини місцевих робітників у Комакадемії. Крім того,

Комакадемія взяла на себе ініціятиву в справі об єднання всіх марксистських наукових

сил і в справі опрацювання єдиних метод дослідження в різних царинах наукового
знання та встановлення поділу праці між різними марксистськими установами в

царині дослідчої роботи.
Комакадемія 1927 року скликала І Всесоюзну Конференцію

марксо-ленінських наукових установ, де брали участь представники не тільки московських

установ (Інститут ім. Леніна, Інститут Маркса й Енгельса), а й від усіх наукових
центрів марксистських: Харкова, Києва, Менську, Ленінграду, Тифлісу, Казані тощо.

Конференція була дуже велелюдна. Вона ухвалила низку важливих постанов, що

накреслюють шляхи координації наукової роботи між різними науковими
марксистськими інституціями. Т -

ву істориків - марксистів при Комакадемії належить

ініціятива щодо скликання першої всесоюзної конференції істориків - марксистів,
що відбулася кінець 1928 року. На конференції, крім розроблення питань

методологічного характеру в справі про методи викладання історії у вищих школах, було
зачитано низку наукових доповідей, що освітлюють позиції істориків - марксистів
на ідеологічному фронті боротьби з дрібнобуржуазними ідеалістичними

напрямками у істориків. На конференції розв язано було також і організаційні питання

щодо об єднання істориків - марксистів різних радянських республік.
На черзі стоїть скликання Аграрним Інститутом Комакадемії конференції

аграрників.
Секції й Інститути Комакадемії минулого року організували низку наукових

експедицій; намічено такі експедиції і в наступному році. Так, кооперативна

секція Комакадемії, разом із катедрою кооперації та колективізації Укр. Інституту
Марксизму, влітку 1928 року організувала експедицію в справі бюджетного
обслідування колективних господарств у різних районах і республіках СРСР. Це
обслідування охопило до 400 різних форм колективних господарств ,(с. - г. комуни, артілі
Т-ва СОЗ) у Сибіру, Надволжі, Північному Кавказі, Україні, Вологодському районі.

Для справи реконструкції сільського господарства на новій технічній і со-

ціяльній базі бюджетне обслідування колгоспів, переведене за найповнішою про¬
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грамою з усіх обслідувань такого роду, дасть безперечно багатий матеріял.

Переведеним обслідуванням колгоспів зацікавлені низка установ (Колгоспцентр, Наркомзем)
центральних і місцевих (Сибірська колгоспсекція, Вологодський молочарський
Інститут, Інститут економіки сільського господарства), що й фінансували як

експедицію коопсекції в справі обслідування колгоспів, так і розроблення матеріялів
обслідування. На цю справу дані установи асигнували до 40 тисяч карбованців.

Зі зростом науково
- дослідчих робіт Комакадемії зв язаний і зріст її бюджету,

не кажучи вже про те, що низка секцій і інститутів, от-як кооперативна секція,

Аграрний інститут, одержують кошти зі сторони, виконуючи низку завдань

урядових І кооперативних органів та установ. Так, за завданням Раднаркому СРСР,

Аграрний інститут за керівництвом В. П. Мілютіна розробив питання про
основні засади землекористування та землевпорядження"-
Матеріяли опрацьовання цього питання Аграрним Інститутом після неодноразового

обговорення в секції та в пресі, наслідком чого з явився окремий збірник,
покладено в основу нового закону про землекористування та землевпорядження.

Крім того, за керівництвом т. т. Кріцмана Л. Н., Мілютіна В. П. та за участю

проф. П. І. Лященка, Гайстера, Кубаніна, Маслова П., Хрящевої, Васільєва тощо,

при Комакадемії, за завданням уряду, організовано Комісію вивчення аграрної
революції. Комісія видала перший том таблиць, що являють собою великий том

звітних матеріялів, як наслідок роботи Комісії щодо вивчення аграрної революції-
Ціла низка інших Інститутів і секцій виконують у своїй науково-дослідчій роботі
завдання урядових і партійних органів.

Не зважаючи на численний склад членів Комуністичної Академії, що

налічує 70 відповідальних партійних робітників, відомих діячів марксо-ленінської

науки, фактично роботу провадять вельми обмежене число робітників всього

15 20 чол. Увесь тягар організації й керівництва вельми численними секціями

й Інститутами, що розгорнули дуже широку роботу в різних царинах наукового

знання, лежить на бюрі Призидії Комакадемії в складі: М. М. Покровського,
В. П. М і л ю т і н а, Кріцмана Л. Н., Лукіна Н. М., Пашуканіса Є. Б.,

Шмідта О. Ю., Фріче В. М. Найбільше доводиться працювати, керуючи
різними науковими установами, М. М. Покровському, В. П. Мілютін у, Кріц-
манові Л. Н. та Є. М. Пашуканісові.

У своїй роботі Комакадемія спирається на постійні кадри наукових робітників.
Склад цих робітників останніми роками зростає в усіх Інстутутах і секціях,

головним чином коштом комуністів.
Серед наукових робітників Комакадемії маємо три категорії: 1) керівники

установ і секцій; до цієї категорії належать голови секцій, директори Інститутів
та установ і вчені секретарі. Всі вони мають великий науковий стаж із

кваліфікацією не нижче професора; 2) старші наукові співробітники, тобто наукові
робітники, що самостійно проводять наукову роботу й мають наукові праці; 3) молодші

наукові робітники молоді, початкуючі наукові робітники, що пройшли
аспірантський стаж при одному з дослідчих інститутів або установ.

Розглядаючи зріст числа наукових робітників Комакадемії, ми бачимо, що

за останні два роки число їх збільшилося мало не в 2 рази, переважно коштом

збільшення числа комуністів у складі наукових робітників усіх категорій. Нині

налічується до 200 наукових робітників Комакадемії:

Наукових Комуністів
робітників серед них

1926 року 127 44

1927 152 71

1928 177 89

Отже, на початок 1929 року ми в складі наукових робітників Комакадемії
мали всього половину партійців. Процент для Комакадемії занадто невеликий.
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Президія Комакадемії вживає заходів, щоб збільшити число комуністів у складі її

наукових робітників. Не кажучи вже про керівничий персонал наукових установ,

до складу старших наукових робітників тепер приймається тільки комуністів.

Наукова діяльність Комакадемії розвивається не тільки щодо літературної

продукції, про збільшення якої ми вже говорили вище, а й щодо числа зачитаних

наукових доповідей. Так, число зачитаних доповідей у Комакадемії збільшувться

рік -

у
- рік:

1924 35

1925 38

1926 87

1927 124

півроку 1928 112

У зв язку з розвитком наукової діяльности Комакадемії зростає і її бюджет.

Коли 1927 28 року кошторис Комакадемії досягав 1-го мільйона карбованців,
а фактично витрачено було 961.652 крб., то 1928 29 року кошторис, затверджений
урядом, становить 1.697.584 крб.

Треба відзначити, що Комакадемія поточного року взялася до капітального

будівництва. Збудовано 2 додаткових поверхи в головному будинкові Комакадемії.
Намічено збудувати новий будинок для бібліотеки Комакадемії, що дедалі

поширюється. На це спеціяльно, поза кошторисом, асигновано понад 1 мільйон крб-
Підсумовуючи наукову діяльність Комакадемії за останні 4 роки, слід

відзначити найвидатніші наукові праці, виконані в її інститутах і секціях.

Економічна секція має за завдання опрацьовувати проблеми
теоретичної економії, економіки СРСР та дореволюційної Росії і, нарешті,
популяризувати марксистські ідеї в царині економіки. З наукових праць, виконаних секцією,

що найбільше заслуговують на увагу, наслідком чого заслуховано доповіді й

видано їх окремо, слід відзначити праці таких членів секції: В. П. Мілютіна

О проблеме диспропорции в темпе развития народного хозяйства СССР", Я. Я.

Яковлева Сельское хозяйство и индустриализация страны4*, Л. Н. Кріцмана
Движение норм прибыли и прогресс техники44, Ю. Ларіиа Частный капитал*4,

Хмельницької Проблемы экономики войны44, Я. Кона К методологии советского

хозяйства44, С. Г. Струміліна О пятилетием перспективном плане развития

народного хозяйства СРСР44, Роніна Монополистический капитализм в

России44 тощо.

Аграрна секція опрацювала цілу низку проблем з царини клясового

розшарування села. З доповідей секції та друкованих її праць слід відзначити такі:

Л. Н. Кріцмана Расслоение деревни44 та Классовые группировки крестьянских
хозяйств44, В. П. Мілютіна Основные начала землепользования и

землеустройства44, Гайстера Классовое расслоение деревни44, колективна праця Гейстера,
Верменічевича - Раєвича 710 хозяйств в Самарской губернии44, Дубровський
Аграрная революция 1917 года44, Кубаніна Проблема дробимости двора44, Зель-

кіна Реконструктивное влияние крупного советского хозяйства на мелкое

крестьянское в районе хлопководства44.
Кооперативна секція працює над вивченням проблем кооперативного

руху й провадить також боротьбу на ідеологічному фронті з буржуазними та

дрібнобуржуазними течіями в царині теорії кооперації.
До 10-річчя Жовтневої революції секція видала за редакцією О. М. Лозового

та В. П. Мілютіна й ін. збірник Кооперация в СССР за 10 лет44, де підсумовано
досягнення кооперативного будівництва в радянських республіках, подано аналізу
соціяльного складу різних форм кооперації та виявлено ролю кооперації -

колективізації в справі соціялістичного будівництва. Друга праця секції це

Библиографический 10-тигодник по кооперации44, де зібрано бібліографію праць комуністів
у царині кооперації та колективізації за 10 років різними мовами, в тому числі

й західньо - європейськими. Тепер кооперативна секція готує до друку збірник
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Современные мелкобуржуазные учения кооперативной мысли", а потім збірник
Проблемы колхозного строительства". Надруковано бібліографічний збірник

Колхозная литература за 10 лет". Опрацьовується матеріяли бюджетного обслідування
320 колгоспів різних республік. З доповідей, зачитаних у кооперативній секції, слід

відзначити: Фішгендлера Лига наций и советская кооперация", Н. Л. Міщиря-
кова С.-х. кооперация в условиях капитализма", О. М. Лозового Итоги работ
последнего Стокгольмского Международного Кооперативного Конгресса". З праць

наукових робітників, підготовлених у Корпсекції, слід відзначити працю О. Н.

Лозового Очерки истории и теории кооперации", 2-е вид.

Т-во статистиків-марксистів організувало низку доповідей з

методології статистичного обліку. З цих доповідей слід відзначити: доповідь голови

Т-ва Н. М. Сміта Учет, статистика и плановость", Л. М. Ципкіна О задачах

и методах статистического изучения структуры мелкой промышленности" тощо.

Інститут радянського будівництва при Комуністичній Якадемії
має за завдання зсумувати практичний досвід радянського будівництва з погляду

марксистсько-ленінської теорії держави. Для цього він організує вивчення всіх

галузей радянського керування та місцевого господарства й сприяє поширенню

наукових знань із цих питань.

З найважливіших праць Інституту радянського будівництва слід відзначити

такі: Б. Д. Рязанов О пролетарской диктатуре", Гурвич Советская власть

виностранной научной литературе", М. Ф. Владимирський Основные моменты еко-

номического районирования", К. Егорова Национальная политика в автономных

республиках".
Секція загальної теорії пра еда та держави має такі завдання :

а) вивчати теорію та історію права й держави з марксистського погляду для

вироблення революційно - марксистської концепції права й держави ; б) поширювати

ідеї марксо-ленінізму серед юристів як теоретиків, так і практиків; в) встановити

щільний зв язок між теоретичною й практичною роботою в царині революційного
права; г) популяризувати марксо -^ленінські погляди на право й державу.

Із праць цієї секції слід відзначити :

Крім видання журналу Революция и Право" та Энциклопедии

государства и прав а", секція видала такі праці й книжки : В. Ядоратський
О государстве. К вопросу о методе исследования", П. Розумовський

Социология и право", П. Розумовський Проблемы марксистской теории права", П. Стуч-
ка Революционная роль права в государстве", Е. Пашуканіс Общая теория
права и марксизм".

Комісія в справі вивчення національного питання. Цю
комісію створено для практичного й теоретичного дослідження

питань національної політики, а також для обліку досвіду
роботи національних республік і країв. Із праць комісії слід відзначити

такі: Діманштейн Проблема нацменьшинств в СССР и буржуазных странах",
Фрідлянд Проблема национальной ассимиляции", Ваганян О национальной

культуре", Ясвендіаров Экономические предпосылки ислама",
Тюракулов Проблема латинского алфавита для тюркских народов", Зелькіна Земельная

реформа в средней Язии", Левін Международные основы национального вопроса
на послевоенном Западе". Комісія підготовила до друку бібліографічний збірник
з національного питання.

Секція в справі вивчення теорії й практики міжнарод-
нього жіночого руху, що на чолі її стоїть Клара Цеткін, має за завдання

через наукове дослідження в дусі революційного марксизму допомагати

комуністичним партіям у виробленні твердої принципіяльної установки та ідейного

озброєння для виконання покладених на них обов'язків збуджувати, організовувати
й підготовляти широкі маси трудящих жінок до участи в клясовій боротьбі
пролетаріяту, що має завершитися завоюванням влади в першу чергу, а після її

завоювання до участи в соціялістичному будівництві.
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Секція підготовила до друку такі праці: К. Цеткін Цель и задачи секций

по изучению теории и практики международного женского движения", К. Цеткін

Первые шаги женского пролетарского движения в Германии", Разянова

Женский труд", Н. К. Крупська Культурная революция и значение ее для

трудящейся женщины СРСР.

Інститут світового господарства та світової політики.

З праць Інституту слід відзначити видану ним серію 10 лет капиталистического

окружения СССР", куди ввійшли такі праці: Н. Л. Іванов СССР и

империалистическое окружение", М. Бах и М. І. Герцбах СССР и Прибалтика", С, Н.

Єрусалимський СССР, Германия и Антанта", Б. Д. Віноградов СССР и мировой
пролетариат", Е- Горфінкель СССР в мировом хозяйстве", М. Галкович СССР и Восток".

Окремими виданнями видано праці: Е. Б. Пашуканіс Империализм и

колониальная политика", Н. Л. Іванов Англо - французское соперничество", Ше-

тцель Политические итоги мирных договоров", М. I. Спектатор Проблема
послевоенных цен", А. Герценштейн Теория капиталистического рынка",
Ю. Гольдштейн Экономика и политика мировой торговли", А. Романський

Франция и Германия в их экономических взаимоотношениях", Б.

Ліфшіц Теория кон юнктуры и кризисов", I. Файнгар Мировой экспорт капитала".

Крім того, Інститут видає щомісячний журнал Мировое хозяйство

и политик а".

Нещодавно організована с е к ці я методології та методики істо-

р і ї була організована як секція історії революційного руху і має за завдання

розпочати розроблення найменш розроблених періодів революційного руху, видаючи

збірники матеріялів, збірники творі^і окремих монографій. Із праць секції слід

відзначити книгу М. М. Покровського Империалистическая война".

Т-во істориків-марксистів, що існує з 1925 року, має на меті; а)

об єднати всіх марксистів, що провадять наукову роботу в царині історії, б) провадити

наукове розроблення питань історії та марксистської методології історії, в) боротися
з перекрученнями історії буржуазною наукою, г) критично освітлювати поточну

історичну літературу з марксистського погляду.
Т-во організувало низку доповідей, що з них слід відзначити доповідь,

присвячену 150-річчю пугачовщини, 50-річчю смерти Бакуніна. Т-во брало участь

у виданні Библиотеки октября". При Т-ві існує комісія в справі вивчення

революційних війн і повстань. З історичних праць Комакадемії слід відзначити книгу
Н. М. Лукіна Парижская Коммуна", Б. Волгіна Сен-Сімон і сен - симонізм".

Із доповідей Т-ва істориків-марксистів слід відзначити доповідь Фрідлянда
9 термидора", доповідь М. М. Покровського, присвячену пам яті Н. Г. Чернишев-

ського, й інш.

Тепер історичну секцію Комакадемії реорганізовано в Інститут Історії,
приєднавши до нього історичну секцію Раніону.

Одним із основних розділів у діяльності Комакадемії є природничі та точні

науки. До завдань організації секції природничих і точних наук

Академія ставить поглиблене опрацювання проблем природознавства з погляду
діялектичного матеріялізму. В основному секція провадить свою роботу по трьох
відділах: психо - неврологічному, фізико -

математичному та біологічному.
По психо-неврологічному відділу заслухано низку доповідей:

М. О. Гуревич Биологическое исследование социальных актов", М. О. Гуревич
Соотношение между физиологией и морфологией мозга", А. М. Зальманзон

Теория условных рефлексов", Г. П. Зелений Виды мозговых ассоциаций у
человека и животных с демонстрацией кино-фильмы собаки без мозговой коры",
Д. С. Фурсіков Методика физиологии, изучения функций коры головного мозга".

По відділу точних наук: кольоквіюм Т. А. Еренфеста з термодинаміки,
кольоквіюм Л. М. Ліхтенбаума та Л. Г. Шнірельмана з якісних метод аналізи.

Біологічний відділ секції в своїй лябораторії провадить головним чином

повторні досліди видатного віденського біолога проф. П. Камерера зі спадковосте
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набутих ознак. Проф. Камерер працював, як науковий робітник Комакадемії, не

задовго до своєї трагічної смерти. Початі Камерером роботи Комакадемія
продовжує за керовництвом М. С. Навашіна і вже має значні наслідки, що

підтверджують основні положення Камерера про спадковий вплив оточення на організм.
При Комакадемії існує Т - во біологів - матеріялістів.

Інститут всправі вивчення вищої нервової діяльности,

що існує при Комакадемії, має на меті вияснити закони, що визначають поведінку
тварин і людини, починаючи від найпростіших секторних рефлексів і кінчаючи

найскладнішими руховими актами, що в здійсненні їх беруть участь багато відділів

центральної нервової системи, включаючи й кору великих півкуль. Тут провадиться

експериментальну роботу над цілою низкою тварин.

Філософська секція, реорганізована тепер на Філософський
Інститут, що ним керує Л. Н. Деборін, організувала низку доповідей, з яких слід

відзначити : Деборін Мировоззрение Спинозы", Вайнштейн Механическая
концепция в политэкономии", Мілонов Диалектика Маркса в Капитале", Тєлєжні-
ков Причинность марксистской точки зрения", Бобинський Основные законы

диалектики", Дмітрієв Диалектика в системе Декарта".
Нині Філософський Інститут розпочав роботу в справі видання Философской

Энциклопедии".
Секція наукової методології в пляні своїх робіт має на меті

опрацювати низку міжнаукових праць, тобто таких, де б досліджувалося застосування

однакової методи в низці спеціяльних дисциплін, а, з другого боку розробляти
методологічні проблеми окремих дисциплін. Керують у секції роботами по групі
фізики т. Тімірязєв, по групі філософії т. Крівцов, по групі економічній,
статистичній і математичній т. Фалькнер - Сміт. Тут зачитано низку доповідей: Варьяша
Законы диалектики в диалектике" природы" Енгельса" й інш.

Секція літератури та мистецтва, керована В. М. Фріче, підготовила
й організувала доповіді та видала низку праць, що з них ми відзначимо такі:

В. М. Фріче Фрейдизм и искусство", В. Ф, Переверзев Ревизия традиции о

Писареве", I. Маца Проблема формы и содержания у Лю Мартен", 1. Зівельчин-

ська Марксистская эстетика", І. Нусінов Тематика современной русской
литературы", Я. Горбов О Горьком", П. Лебедев - Полянський Творчество Ма-

лашкина", Вульф Ямериканская пролетарская литература", Луначарський
Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности", Яршаруні
Националистические тенденции в литературе Востока СССР",

У комісії в справі вивчення питань сучасного мистецтва

заслухано доповідь І. Маца Социальные предпосылки современной архитектуры".
При секції існує комісія в справі вивчення питань про сучасний театр.

Секція розпочала роботу в справі видання літературної енциклопедії.
При Комакадемії існує гурток партійного будівництва, шо до

його завдань належать вивчення принципів партбудівництва, вивчення

організаційних питань партії, ув язка теорії і практики ВКП(б), сприяння піднесенню до

наукового рівня організаційної практики. З доповідей, заслуханих у гуртку,
відзначимо розгляд книжки Ст. Івановича ВКП 10 лет монополии". Підготовлено до

друку колективну працю гуртка Рост партии и задачи массовой работы".
При Комакадемії існують курси марксизму, як самостійний учбовий

заклад з двохрічним курсом навчання. Тут же таки організовано центральні
курси комсомольських робітників з річним терміном навчання.

Діяльність Комакадемії, що останніми роками безупинно розвивається в

різних царинах наукового знання, дає можливість керувати установами, що

провадять науково
- дослідчу роботу, користуючись єдиною марксистською методою

методою діялектичного матеріялізму. Комакадемія пильно стежить за пульсом життя

країни будівництва соціялізму, реагуючи на всі актуальні питання сучасности.
Отже, вона по заслузі посідає місце центру комуністичної думки й має широкі
перспективи для свого розвитку не тільки в межах Союзу, а й у світовому маштабі.
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Всесвітня історія на Україні за 1917 1928 р.

Бібліографічний покажчик книжок, статтей та рецензій

Поданий нижче історично - бібліографічний покажчик ставить собі за мету
скласти деякі підсумки розробленню історичних питань, оскільки це виявилось у

працях, надрукованих на Україні за післяреволюційні роки. За зовнішні межі при

складанні цього покажчика було взято: територіяльно межі нашої Радянської

України, тобто реєструвалося тільки ті видання, що їх було надруковано на

території Радянської України, а хронологічно роки 1917 1928 (включно). Отже, в

покажчикові по змозі відзначено праці історичного характеру різними мовами, якщо

їх було надруковано на Україні. Ми цілком свідомі, що взятий нами територіяль-
ний принцип має деякі незручності, оскільки твори українських учених і

письменників іноді друкується з різних причин за межами нашої держави, і навпаки на

території України з являються праці не українських авторів (наприклад, у збірках
на пошану наших учених). Яле ми вважали за правдиве відзначити чужоземні

праці, бо вони теж свідчать про зв язки нашах учених із закордонною науковою

думкою. З другого боку, ми не могли взяти на себе велику роботу простежити за

працями наших авторів у закордонних (відносно до України) виданнях.

Намагаючись дати повну картину розвитку нашої історичної думки в галузі
всесвітньої історії, покажчик подає не тільки окремо надруковані книжки, а також

і статті в збірках та часописах і рецензії на історичні праці, при чім рецензії
реєструвалося як на видання українські, так і позаукраїнські. Крім свого самостійного

значіння, вони і в тому, і в другому разі відбивають думки й інтереси наших

учених. Реєструючи рецензії, бралося на увагу тільки журнальну літературу. Покажчик

намагається подавати й рецензії на українські історичні праці, хоча б ці рецензії
було надруковано і в позаукраїнських виданнях. Такими рисами обмежується
загальний зміст цього покажчика.

Покажчик має 470 порядкових номерів. Звичайно, число назв буде деякою

мірою менше, бо легко можна спостерегти, що одна назва фігурує іноді кілька

разів: наприклад, повторні видання, окремі відбитки статтей із часописів, переклади

разом Із оригіналами тощо, а тому читач не повинен дивуватися, що нумерація
в покажчикові дещо не збігатиметься із загальним числом зареєстрованих у

ньому праць.

Розподіливши ввесь наш матеріял на три групи книжок, статтей, рецензій,
ми матимемо такі дані: за ввесь післяреволюційний час (до 1 січня 1929 року) на

Україні надруковано:

книжок

статтей

рецензій

275, з них українською мовою 133

ПЗ 7373

66

» н

82 » 66
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Увесь цей матеріял покажчик розподіляє за такими рубриками:
І. Загальний відділ це праці, що охоплюють всесвітню ієторію за¬

галом №№ 1 4.

И. Первісна культура №№5 ЗО.

III. І ст о р і я с у с п і л ь н и х ф о р м №№ 31 47. Цей відділ мотивується
наявністю низки праць, що спеціяльно стежать за розвитком форм суспільства або

загалом, або за певну добу. По суті праці цього відділу стосуються до первісного
суспільства або до всесвітньої історії так званої історичної доби.

IV. Стародавня історія, тобто історія греко -

римського класичного

світу №№ 48 89.

V. Середня та нова історія вся доба від февдального суспільства до

сучасности, №№ 90 278.

Із цього поділу відокремлено через важливість питань і наявність більш -

менш значної літератури такі питання :

VI. Схід (на протязі всього історичного життя) №№ 279 340.

VII. Історія соціялізму №№ 341 384.

VIII. Історія робітничого руху № 385 409.

IX. Паризька Комуна №№ 410 430.

X. Комінтерн №№ 431 459.

XI. Комінтерн Молоді №№ 460 470.

Щодо характеру свого змісту, то увесь зареєстрований матеріял поділяється на

три великі групи: 1) більш-менш оригінальні наукові праці дослідного характеру,

2) науково-популярні праці і 3) підручники для шкіл різних ступенів. Звичайно, не

завжди можна відокремити групу від групи. Деякі науково - популярні праці мають

риси самостійного дослідження; праці, що їх було написано як підручники, більш

пристосовані для самоосвіти, ніж для вивчення в школі, тощо.

Тут не місце давати оцінку зазначеним нижче працям. Ллє можна зауважити,
що ми вже маємо низку серйозних наукових праць (правда, їх не так багато), що

матимуть значіння на довгий час. Ми маємо значну науково-популярну

літературу, головним чином, у розділах VI XI, а також у питаннях революційного руху,

гірше стоїть справа з питаннями загальної історії. Щодо підручників, то ми маємо

тільки спробу дати добру книжку для профшкіл. Для соцеквузів (крім книг Лукіна
та Фрідлянда) ми майже зовсім не маємо підручників.

Покажчик відзначає як досягнення, так і хиби. Ми сподіваємося, що він буде
корисний не тільки для тих, хто вивчає всесвітню історію, а зможе допомогти й

плянувати нашу видавничу справу.

М. П.

I. ЗЛГЛЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1. Програми суспільних наук для соцеквузів. За ред. О. 3. Оле-

ксандрова (Народній Ком. Освіти УСРР, Державний Науково - Методологічний
Комітет, Секція профосвіти). Харків, 1928, стор. 89 141. Програма історії
(всесвітньої) для соцеквідділів ІНО.

2. РожковМ. проф. Підручник історії всесвітньої та російської. Випуск
другий. Середні віки. Харків, ДВУ, стор. 96.

3. Його ж. Підручник історії всесвітньої та російської. Випуск третій. Нова

історія. 1924. Харків, ДВУ, стор. 80.

4. Його ж. Підручник історії всесвітньої та російської. Випуск четвертий.
Новітня історія. Харків. ДВУ. 1924. Стор. 110 + (2).

II. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

5. Л н д р є є в Мик. Найдавніші часи людської культури. Перекл. М. 3.

Науково-популярна бібліотека. Київ. ДВУ. 1922. Стор. 72 з малюнками. Рецензія Л.П.
Путь просвещения". 1923? № 1. Ст. 278 279.
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6. Берн а ш евс ьк и й О. і 3 в я г і н це в Є. Віки та людська праця.

Частина перша. Харків Книгоспілка" Київ. 1924. Ст. 140.

7. Гариленко Тодор. Рецензія на Halbwachs М. Les origines du

Sentiment religieux d apres Durkheim. Paris. 1925. Ст. 118. Первісне громадянство".
Науковий щорічник за редакцією К. Грушевського. 1921. Випуск 3. Ст. 179 183.

8. Грушевська Катерина Рецензія на Folk - Lore a guar terly rewiew

f Myth Tradition, Institution, Guston, wol. XXXIV. London, 1923, ст. 426. Україна",
1924, кн. 4, ст. 177 179. Київ.

9. Ї ї ж. З примітивної культури. З передмовою академіка Мих. Грушевського.
(Всеукр. Акад. Наук. Культурно - історична комісія). ДВУ. 1924. Стор. 224. Рецензія
Є. Кагарова. Нова книга". 1925 № 4 б, ст. 22.

10. Грушевська Катерина. Рецензія на: Oesterley W. О. Е. The Sacred

Dance, a study in comparatiwe Folklore Cambridge Gniwersity press. 1923, ст. 234 + X,

Україна", 1925. Кн. 3. Ст. 155 158.

11. Її ж. Рецензія на: Ales Hradlicka, The origin and antiquity of American

Indians Washington 1925 (Відбиток The Smithsoniam Report for 1923). Ст. 481 494:

Первісне громадянство та його пережитки на Україні". Науковий щорічник. Вип.

3. 1926. Ст. 178 179.

12. Її ж. Людський колектив як підвалина пам яті. Первісне громадянство
та його пережитий на Україні". Науковий щорічник. Вип. 3. 1926. Ст. 93 104.

Київ.

13. Грушевський Михайло, акад. Рецензія на: Lewy - Briihl L. Das

Denken der Naturvolker. Україна", 1924. Кн. 4. Ст. 145 153.

14. Його ж. Рецензія на: Folk - lore in the Old Testamet. Studies in

comparatiwe Religion, Legend and Law by Sir Jaines George Franzer in three volumes, London

1925, кн. 5, ст. 144 147.

15. Денисенко Василь. Рецензія на: Bogatyrew, Р. Les jeux dans les

rites funfebre en Russie Subcarpatique. Le monde Slawe". 1926, ст. 196 224.

Первісне громадянство". Науковий щорічник. Випуск 3. 1926. Ст. 184 188.

16. З примітивної культури, Розвідки й доповіді Катерини Грушев-
ської. З передмовою академіка М. Грушевського. Всеукр. Акад. Наук. Культурно-
історична комісія. ДВУ; 1924. Ст. 224.

17. З и б е р Н. И. Очерки первобытной экономической культуры со

вступительной статьей профессора М. Е. Слабченко. ГИУ. 1923. Ст. 411.

18. Катаров Е. проф. Рецензія на : Тотем и табу. Психология первобытной
культуры и религии. Перев. д-ра Н. В. Фульфа. С пред. Г. П. Вейсберга. М.-П. Гос.

Изд. 1923. Ст. 170. Путь просвещения". 1924. № 2. Ст. 227.

19. Його ж. Как люди научились говорить, читать и писать. Харьков. ГИУ.

1925. Ст. 59. Рецензія П. Нова книга". 1925. Ст. 22; Ів. Єрофіїва Червоний Шлях".

1925. № 5. Ст. 321 322.

20. Кунов Г. Л е в и и а - Д о р ш А. Техника доисторической эпохи. Огонь

жилище. Перед, с нем. проф. Е. Г. Кагарова, Харьков. ГИУ. 1923. Ст. 123.

21. Його ж. Добывание и приготовление пищи. Часть 2. Перевод с

немецкого проф. Е. Г. Кагарова. Харьков. ГИУ. 1923. Ст. 103.

22. Л о з о в и к Г. Н. История общества. Вып. I. Доисторическая культура.

Руководство для школ фабзавуча, рабфаков, профшкол и маркскружков. Изд-во

Сорабкооп". Киев. 1923. Ст. 160. Рецензія проф. Е. Кагарова Путь
Просвещения", 1924, № 2, ст. 220.

23. Його ж. История общества. Часть вторая. Доисторическая культура.
Руководство для профшкол, рабфаков и маркскружков. Издание 2-е исправленное.
Киев. Изд-во Соробкооп". 1*924. Ст. 153-}-(7).

24. Його ж. Від мотики до машини, Культурно - історичний нарис. 1 Вік

найдавнішого камінного знаряддя. II Вік найдавнішого знаряддя.1 Ill Вікброндзи.
IV Вік заліза. V На руїнах рабовласницького господарства. VI Вік пари.
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Бібліотека суспільствознавства. Серія історії праці й суспільства, № 1). Харків.
Червоний Шлях". 1925. Ст. 159 + (1), Рецензія Кагарова. Нова книга". 1925. № 3.

Стор. 26.

25. Його ж. Історія громади. Частина друга. Культура доби брондзи та

заліза. (Стародавній схід і античний світ). Підручник для профшкіл, робфаків та маркс-

гуртків. Харків. ДВУ. 1926. Ст. 279 + (IV).
26. М ю л е р

- Л и е р. Ф. История культуры от первобытной эпохи до

крушения империализма в сжатом очерке. (Фазы культуры). Переработанный и

сокращенный перевод с нем. изд. 1923 г. Харьков. Пролетарий". 1924. Ст. 122.
27. Никольский В. Очерк первобытной культуры. 4-е изд-, вновь

написанное в отделах Я и Б, просмотренное в отделах Ви Г, с 37 рис. и 22 табл.

Харьков. Пролетарий". 1928. Ст. 376.

28. Нуаре Людвиг. Орудие труда и его значение' в истории развития
человечества. Пер. с нем. с пред, и прим. И. Д. Давидзона. Киев. ГИУ. 1925.

Стор. 392.

29. Р о ж и ц ы н В., проф. Очерки по истории первобытной культуры.
Харьков. ДВУ. 1922. Ст. 236.

30. Стеллецький Гн. Рецензія на: Е. Бламквист, В. Ивах, Л. Пескова.

Первобытный человек, материальная культура и религия. Ленинград, Прибой".
.1925. Ст. 87. Червоний Шлях", 1926, № 9. Ст. 262 263.

III. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ФОРМ

31. Вольфсон М. Г. Нариси суспільствознавства. Частина перша. Нарис
розвитку виробничих відносин і їхніх суспільних форм. Переробив Я. М. Друге
видання. Харків, ДВУ. 1925. Ст. 136+2.

32. Його ж. Нариси суспільствознавства. Частина перша. Нарис розвитку

виробничих відносин і їх суспільних форм. Видання четверте, стереотипне. Харків.
ДВУ. 1926. Ст. 147 +(5).

33. Його ж. Нариси суспільствознавства. Частина перша. Нарис розвитку

виробничих відносин і їх суспільних форм. За Вольфсоном переробив Я. М.

Видання 5. Харків. ДВУ. 1927. Ст. 140.

34. Г. П. 'Рецензія на : Боал Самюел Розвиток людства. Переклад Бориска.
Бібліотека Новий Світ". Мон - Реаль, 1926, стор. 60. Червоний Шлях" 1926,
№7-8. Ст. 298 299.

35. Грушевський Михайло, акад. Рецензія на: Тахтарев
Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. I II-

1924. Первісне громадянство", кн. 1 2. Ст. 126.

36. Кунов Г. Первобытный коммунизм. Пер. с нем. И. И. Розенцвейг.

Харьков, Пролетарий". 1926. Ст. 57 + (1).
37. Программа по развитию общественных форм. (Для

самообразовательных учительских кружков). Харьков. Издание Цутрапроса. 1923. Ст. 11.

38. П р е о б р а ж е и с к и й В. Д. Очерк истории общественных форм. Для

совпартшкол, рабфаков и самообразования. Харьков. Пролетарий". 1928. Ст. 256.

39. Рожи цы н В., проф. Первобытный коммунизм. С послесловием

Яворского. Харьков. Главполитпросвет УССР.- 1923. Ст. 72. Рецензія М. Попова Под
Знаменем Марксизма", 1923, № 2 3. Ст. 257 259.

40. Стеллецький Гн. Рецензія на: Жак де Морган--Доисторическое.
Общий очерк доисторического периода. Перев. с франц. В. Худалова с пред.
В. Я. Городцова. М. Л. Госизд. 1926. Ст. 300. Червоний Шлях", 1927, № 1.Ст.

309 - 310.

41. Сумцов М. Рецензія на: Грушевський М. Початки громадянства

(Генетична соціологія ). Відень. 1921. Ст. 328. Україна" 1925, кн. 3. Ст. 153 155.

42. Химекко Григорій. Нариси з історії розвитку економічних форм та

економічних учень. Харків. ДВУ. 1928. Стор. 190 + 2.
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43. Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и

государства. Одесса. ГИУ. 1922. Ст. 84.

44. Його ж. Происхождение семьи, частной собственности и государства»

II издание. Харьков. Пролетарий". 1925. Ст. 115 +(5).
45. Його ж. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

Харьков. Пролетарий". 1923. Ст. 72 +(2).
46. Його ж. Происхождение семьи, частной собственности й государства.

Харьков. Пролетарий". 1927. Стр. 120.

47. Його ж. Походження родини, приватної власности й держави.
(Бібліотека марксизму). Харків. 1925. Ст. 121 + (3).

IV. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ

48. Б у з е с к у л В., проф. Школьное дело у древних греков по новым

данным. Харьков. Союз". 1918. Ст. 32.

49. Його ж. Афинская демократия. Общий очерк. Харьков. Союз". 1918.

Ст. 213.

50. Його ж. Древнейшая цивилизация в Европе. Эгейская или критомикен-
ская культура. Харьков. Союз". 1918. Ст. 79.

51. Його ж. Древнейшие в мире библиотеки и архивы. Наука на Укрине".
1922. № 4. Ст. 215 232.

52. Його ж. Открытия в области культуры хеттов и хеттский вопрос. Наука
на Украине". Харьков. 1922. № 2. Ст. 29 37.

53. Його ж. Студіювання стародавностей північного староморського

надбережжя і їхня вага з погляду грецької та світової історії. Ювілейний збірник на

пошану акад. Баталія. Ст. 167 182. Київ. УАН. 1927.

54. Його ж. Изучение древностей северного побережья Черного моря и их

значение с точки зрения греческой и мировой истории. (Краткий автореферат
доклада на Керченской Археологической Конференции и на общем собрании
н.-и. кафедры истории европ. культ. 20-го- февр. 1927) Наукові записки и-д.

катедри історії европ. культ." 1927. II. Сг. 7 9.

55. Варнеке Б. В., проф. До історії знайомства римлян з північним

узбережжям Чорного моря. Ювілейний збірник на пошану Д. І. Баталія. Київ. 1927.

Стор. 310 322.

56. Bin пер Р., проф. Стародавня історія. Підручник. Друге видання.

Харків. ДВУ. 1922.

57. Його ж. Стародавня історія. Підручник. Друге .видання. Харків. ДВУ.
1924. Ст. 177 Н- (3).

58. Грушевський Мих. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 1.

Видання друге. Київ. 1917. Ст. 168.

59. Його ж. Старинна історія. Греко - римський світ. Київ. 1918. Стор. 156.

Рецензія проф. В. Даниловича Книгар", 1919, № 19, ст. 1181 1183.

60. Його ж Рецензія на: Lulor Niederle, Manuel. De I autiquite Slawe. Tome I,

L histoire. Paris. 1923. Ст. VIII J-246. Україна" 1924, кн. 1 2, ст 180 184.

61. Його ж. Рецензія на: 1) М. И. Ростовцев Эллинство її иранство на юге

России. Общий очерк. Изд. Огни". Петроград. 1918. Ст. 190 +VII. 2) М. И.

Ростовцев Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и

академических. (Российская академия материальной культуры). 1925. Ст. VIII+623.

Україна" 1925, кн. 3. Ст. 151 158.

62. Його ж. Рецензія на : Die Herkunft der Gngarn, ihre Sprache und Grkultur

von Josef Czinnyci. Liviete verbesserte Auflage. Gngarische Bibliotek fiir das Gngari-
sche Institut an der Gniwersitat Berlin. 1923. Ст. 50. Україна" 1928, кн. 3. Ст.

135- 136.

63. Д а н и л е в и ч В., проф. Рецензія на : Ростовцев М. И. Эллинство и

иранство на юге России. Общий очерк. Книгар". 1919. Ч. 28. Ст. 1912 1913.
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64. Д ложевський Степан. До ольвійських декретів на Протогена і

Нікерта. (Критична замітка). Записки історично
- філологічного відділу УЯН. Кн.

7 8. 1926. Ст. 576 580.

65. Його ж. Новий ольбійський декрет на честь Ягатокла - Евоката.

Ювілейний збірник на пошану Д. І. Багалія. 1927. Київ. УЯН. Ст. 310 315.

66. Його ж. Про археологічні розкопки в Ольвії в р.р. 1924, 1925, 1926.

Східній Світ". 1928. №3 4. Ст. 289 294.

67. Древняя Этрурия (Важные раскопки в Вейях). Перев. И. Зильбер-
фарба из L Esperanto" 1922. № 4. Наука на Украине". 1922. Ст. 219 220.

68. Д у б р о в с ь к и й В. Розкопи античного міста Пергаму в 1927 році.
Східній Світ". 1928. № З, ст. 276 288.

69. К а г а р о в, проф. Рецензія на : С. Я. Жебелев Япостол Павел и его

послания (из серии Круг Знания"). Петроград, изд. Огни". 1922. Ст. 197 +(2). Путь

Просвещения" 1922, № 7, ст. 257 258.

70. Його ж. Рецензія на: Е. I. Байбакова, проф. Из истории обоготворения

монархов в античном мире. Баку. 1922. Ст. 62. Путь Просвещения" 1922, № 6

ст. 264 265.

71. Його ж. Греческие таблички с проклятиями (defixionum tabellae).
Харьков. 1918. Ст. 81 +(4).

72. Його ж. Рецензія на: С. Я. Жебелев Древний Рим. Часть первая.
Царская и республиканская эпоха. Петроград. 1922. Наука и Школа". Ст. 120. Путь
Просвещения", 1922, № 7 8, ст. 253 256.

73. Його ж. Рецензія на: Тюменев Я. Евреи в древности и в

средние века. Петроград. Госизд. 1922. Ст. 382. Путь Просвещения", 1923, № 1,

ст. 292 294.

74. Його ж. Первые шаги европейской науки. Харьков. ГИУ. 1923. Ст. 57.

Рецензія В. Бузескула. Путь Просвещения", 1924, № 2, ст. 230.

75. Його ж. Спартак', его жизнь и борьба. (Библиотека Юный Спартак").
Изд. Всеукр. О-ва Содействия Юному Спартаку". 1924. Ст. 24.

76. Його ж. Рецензія на : Бузескул В. П. Открытия XIX и начала XX века

в области истории древнего мира. I. Восток. II. Греческий мир. Петроград. Изд.
Якадемия". 1923 1924. Стр. 222 +182. Пут(> Просвещения", 1924, № 3, ст. 234 235.

77. К а втеки й Карл. Происхождение крестьянства. Одесса. ГИУ. 1923.

Ст. 352.

78. Коваленко Т. Арабська земля і магометова віра. Черкаси. Вид. Т - ва

Сіяч". 1918. Ст. 48. Рецензія Новака 1. Книгар", 1918, ч. 12 13, ст. 48.

79. Коцевалов Я. Торговля хлебом греческих колоний Северного Черно-
морЬя. Наукові Записки Н.-Д. Катедри історії європейської культури. 1927. II. Ст.

33 45.

80. Його ж. Деякі дані про науку і літературу в грецьких колоніях

північного побережжя Чорного моря. Східній Світ". 1928, № 5. Ст. 192 202.

81. Лось кий К. Рецензія на: Грушевський Мих. Всесвітня історія в короткім
огляді. Частина перша. Петроград. 1917. Ст. 221. Книгар" 1918, №5,ст. 254 257.

82. Нейрат От то. История античного хозяйства. Перев. с нем. Николаев.

ГИУ. 1924. Ст. 105+IV. Рецензія проф. Е. Кагарова Путь Просвещения", 1924.

№ 1, ст. 209 210, и проф. Пригоровського Печать и Революция", 1924, кн.5, ст.

222 223.

83. Покровський О. І. Геродот та Ярістей. Ювілейний збірник на пошану

акад. Д. І. Багалія. УЯН. 1927. Ст. 323 340.

84. Р о ж и ц ы н В. Происхождение крестьянства. Изд. Главполитпросвета УССР.

Харьков. 1922. Ст. 45.

85. Рожков М., проф. Підручник історії всесвітньої та російської. Випуск I.

історія стародавня. ДВУ. 1923. Ст. 118.

86. Спарта к о свободитель р.абов. Перев. с нем. М. и Л. Зильдович.

Харьков. Юнсектор изд-ва Пролетарий". 1925. Ст. 28 +(4).
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87. Фа р м а ковськи й Б. В., проф. Боспорські спартакіди в атенському

різьбярстві. Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Баталія. 1927. Ст. 1133

1139. Київ. УАН.

88. Ш т е п а К. Нариси з історії античної і христіянської демонології. До
питання про походження христіянства. Записки Ніженського Інституту Народньої
Освіти. 1926. Кн. VI.

89. Його ж. Нариси з історії античної та христіянської демонології. Ч. II.

Записки Ніженського Інституту Народньої Освіти. 1927. Кн. VII.

V. СЕРЕДНЯ ТА НОВА ІСТОРІЯ

90. А н д р і є в с ь к а О. Рецензія на : Dr Karol MatouSek Podkarpatska Rus.

1924. Ст. 250. Україна", 1925, Кн. 6. Ст. 150 153.

91. Агронский В. Мир без мира. Краткий очерк истории Версальского
договора. (Библиотека Звезда", № 5, Екатеринослав). Бесплатное приложение
к газете Звезда"". 1924. Стор. 31 -{- (1).

92. Бадан О л. Національне питання на Закарпатській Україні. Червоний
Шлях'*. 1928. № 1. Ст. 130 150.

93. Бак І. Рецензія на: Markte und Messen. Jena. 1925. Червоний Шлях",
1926, №7 8. Ст. 299 300.

94. Балабанов Н. Россия и европейские революции в прошлом. Вып.

первый. Россия и великая французская революция. Изд. II. Харьков. ГИУ. 1924.

Ст. 93 + (3).
95. Його ж. Россия и европейские революции в прошлом. Выпуск второй.

Революция 1848. Харьков. 1924. Ст. 175-J- 1.

96. Його ж. Россия и европейские революции в прошлом. Выпуск третий.
Парижская Коммуна. Харьков. ГИУ. 1925. Ст. 170 Ч- (2).

97. Балик Д. Бібліотека в минулому. Київ. ДВУ. 1925. Ст. 116. Рецензія
Н. Пакуля Шлях Освіти", 1926, № 8 9, ст. 296 299, і Красный библиотекарь"
(Москва), 1925.

98. Барвінок В. Роля балканських слов ян в історії Візантії за IV

хрестового походу. Ювілейний збірник на пошану акад. Д. І. Баталія. Київ. УАН. 1927.

Ст. 1175 1187.

99. Беркут Леонід, проф. Про основні елементи в походженні февдаль-
ної системи. Записки Кам янець - Подільського Інституту Народньої Освіти", Кн. 2.

Ст. 45 48.

.100. Його ж. Етюди з джерелознавства середньої історії. Період утворення
і консолідації національних держав на ромаио

-

германському Заході. Київ. УАН.

1928. Ст. 146-}-XV.
101. Його ж. Про ідеологію в німецьких цезаристів середніх віків.

Записки Історично - Філологічното Відділу УАН". Кн. X. 1927. Ст. 116 131.

102. Братин Євген. Сучасна Польща. Вид. Червоний Шлях". 1925. Ст. 87.

Рецензія Мак. Любченка Нова Книга", 1925, № 2. Ст. 27.

103. Брови В. Франция последнего десятилетия. Харьков. Пролетарий".
1925. Ст. 112. Рецензія Н. Пакуля Нова Книга", 1925, № 4 6. Ст. 21.

104. Брускус Юліус. Перші звістки про євреїв у Польщі та на Русі.
Науковий збірник за рік 1927. Записки Українського Наукового Товариства в Києві,

тепер історичної секції УАН. Том. XXVI. За ред. акад. М. Грушевського. Ст. З 11.

105. Бурчак Л. Рецензія на : Володимир Гнатюк Національне відродження

австро -

угорських українців (1772 1880 р.р.). Видання Союзу Визволення України
Відень, 1916, ст. 65. Книгар", 1918. Ст. 520 526.

106. Буиїуев В. Конспект по новейшей истории Запада. Изд. 3-є, испр
и доп. Харьков. Пролетарий". 1928. Ст. 232.

107. Вайнштейн О. Л., проф. Очерки по истории французской емиграции
в эпоху еєликой революции (1789 1796). (По материалам Воронцовской библио¬
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теки). Под ред' и с пред. проф. Л. Васютинского. Харьков. 1924. ГИУ. Ст. 127+(1).
Рецензія Фридлянда Печать и Революция", 1925, кн. 1, ст. 229 230.

108. Його ж. Тенденційність флорентійських хроністів у освітленні гвель-

фівського перевороту 1267 р. Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушев-
ського. УЛН. Київ. 1928. Ст. 457 461.

109. його ж. Революційні організації Парижу в період першої облоги.

Прапор Марксизму", 1928, кн. 2, стор. 167 191.

ПО. Його ж. Згода кардинала Латіно та приготування пріорату. (Етюд
з історії клясової боротьби у Флоренції в XIII столітті). Записки Одеського Іно.

111. Bin пер. Всесвітня історія. Вип. II. Середні віки. Перероблене
українське видання за ред. О. Гермайзе. ДВУ. 1924. Ст. 88.

112. Його ж. Середні віки. Підручник. Видання, друге. Харків. ДВУ.
Стор. 268-{-6.

113. В і п п е р. Нова історія. Підручник. Видання друге. Харків. ДВУ. 1924.

Стор. 220-{-2.
114. Його ж. Всесвітня історія. Вип. III. Нові часи. Перероблене українське

видання за ред. О. Гермайзе. Харків. ДВУ. 1925. Ст. 111 +(1).
115. Владі міро в І. М. Париж на початку світової війни. Популярний нарис

спогадів. Харків. ДВУ. 1924. Ст. 32.

116. Война империалистической войне. Документы об

империалистической войне. Харьков. Пролетарий". 1924. Ст. 48.

117. Г ермайзе О. Рецензія на: Dr Josef Meist - Geschichte der Juden in

Polen und Russland. Berlin. 1921 1923. Вип. I II. Ст. 342 + XII, 217 + VIII.

Україна", 1924, кн. З, ст. 164 167.

<> 118. Його ж. Рецензія на: Hauptprobleme des Sociologie Evinnerungsgabe
fur Max Weber. Вип. I II. 1923. Ст. 389 + 352. Україна". 1924. Кн. 3. Ст. 148 153.

119. Його ж. Рецензія на: Грушевський Л. С. Города В. Княжества

Литовского в XIV XVI в.в. Старина и борьба за старину. Киев. 1918. Ст. 240.

Україна". 1924, Кн. 1 2. Ст. 190 193.

120. Германская революция и международное положение.

Программа курсов для школ политграмоты, для совпартшкол I и II ступени, ком-

университетов, рабфаков, ВУЗ ов и др. школ. Киев. Изд. Губнаробраза. 1924. Ст. 16.

121. Глушко С. Рецензія на: Брик Іван Слов янський з їзд у Празі 1848 р.
і українська справа. Записки наукового т-вй ім. Шевченко", т. СХХІХ. 1920.

Ст. 141 217. Україна", 1925, кн. З, ст. 167 169.

122. Готалов-Ґотліб Л. Г. Рецензія на: Synoptische Tabellen fiir den ge-
schishtlichen flrbeits - Gnterricht, von flusgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, Herausg.
von Siegfrig Kaweran, unter Mitarleit von Fritz fluslander, Heinrich Reintjes und Fritz Wul-

sing. Berlin, 1921. Путь Просвещения". 1923. Ст. 276 278.

123. Грушевський М. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина третя.
Київ. 1917. Ст. 143. Рец. К. Лоського Книгар", 1918, ч. 5, ст. 254 257.

124. Його ж. Середні віки Европи. Київ. 1917. Ст. 150 + 2.

125. Його ж. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина четверта. Київ.

1918. Ст. 167. Рецензія Книгар", 1918, № 8, ст. 443 446.

126. Його ж. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 5.

Позаєвропейські краї в останніх століттях. Київ. 1918. Ст. 168.

127. Його ж. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 6. Европа в

другій половині XIX сторріччя. Київ. 1918. Ст 160. Рецензія проф. М.

Сагарда Книгар", 1918, ст. 959 963.

128. Його ж. Рецензія на: Debidour, Л. Histoire diplomatique de I Europe,

depuis le congrfes de Berlin jusqu a nos jours, pas I II (Biblioteque d histoire con-

temporaine). Paris. 1916 1918. Ст. 359 + XII і 379. Україна" 1924, ст. 171 177.

129. Його ж. Рецензія на: Harold Т. Czeshire, The great Tartar inwasion of

Ewrope (The Slawonic tRewiew wol, v. 13. 1926. Ст. 89 105). Україна". 1926. Кн. 4.

Ст. 141 142.
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130. Його ж. Рецензія на: Wenceslas Lednicki Existe-t-il un patrimoin
commun d etudes slawes? (Le Monde Slawe, rewue mensuelle, decembre 1926, ст. 411

431). Україна", 1927, кн. З, ст. 172 174.

131. Його ж. Рецензія на: Louis Eisenmann. The imperial idea in the history
of Ewrope (The Slawonic Rewiew № 14, 1926, ст. 242 253). Україна", 1927. кн. 1

2, ст. 196 198.

132. Його ж. Рецензія на: Dezini, Slowanstwa. Napsal Jaroslaw Bidlo (Slo-

wane, Kulturni obraz slowansk6ho sweeta, dil. 1) Wesmir, naklad Spol w Praze. 1928.

c.c. 296. Україна", 1928, кн. 4, ст. 134 136.

133. Грушевський М. Рецензія на: Dr. Eugen Purfeckij, docent uniwersity
Komenskeho w Braslawe. Socialne - hospoddrske pomery Podkarpatske Rusi we Stoleti

XIII XV w Bratislawe, 1924, ст. 148. Україна", 1928, кн. З, ст. 136 137.

134. Гумерус Герман, д-р. Самостійна Фінляндія. Вид. Серп и Молот".

Київ. 1918. Ст. 22. Рец. К. Лоський Книгар", 1918, число 12 13, ст. 703 704.

135. Д. Г. Ірляндська республіка, Вид, Серп і Молот". Київ. 1917. Ст. 16.

Рецензія К. Лоського Книгар", 1918, ч. 8, стор. 454 455.

136. ДаниЛевич В. проф. Рецензія на: Albert Grenier. Le Galis. Paris.

1923 (ч. 31 із серії Collection Pagot"). Записки історично - філологічного відділу".
УЯН. Кн. X, 1927. Ст. 280 282.

137. Його ж. Рецензія на: Kaindle R. F. проф. Polen. Mit біпет geschichtlichen
Uberblick die polnisch - ruthenische Frage. Zweite verbessert Auflage. Mit 6 Karten in

Fekt. 1927. Berlin. Leipzig. Книгар". 1919. 4. 25 26. Ст. 1724.

138. Його ж. Рецензія на: Lozynski, Mischel Les Droits" de la Pologne
sur la Galicie. Lausanne. 1917. Ст. 52 1-(1). Книгар", 1919, ч. 27, ст. 1840 1841.

139. Його ж. Рецензія на: August Wierset. Un peuple martyr. Брюсель.
1824. Записки Історично - Філологічного Відділу". УЯН. Київ. 1927. Кн. 15, ст. 2.

140. Дантон Жорж-Жак. Избранные речи. Ред., введение и примеч.

проф. Н. С. Гольдина. Харьков. ГИУ. 1924. Ст. Ill -J- XVII.

141. Ден н ель. История Соединенных Штатов Северной Америки. Пер.
с нем. М. Пакуля. Харьков. Изд. ПОЮР". 1919. Ст. 141.

142. Добролюбский К. П. Новая экономическая политика

термидорианского конвента. Записки Одеського ІНО. 1927. Т. I.

143. Долой войну. (Статьи: М. Покровского, Танина, Я. Вольпе и Цим-

мервальдской конференции). Екатеринослав. Бесплатное приложение к газете

Звезда". 1924. Ст. 15 -f- (1).
144. Домбаль П. Чорний Інтернаціонал аграріїв. Боротьба за всесвітнє

селянство. Перекл. О. Синявського. Харків. ДВУ. 1926. Ст. 52 (4).
145. Dopsch A If о ns. Prof, ander. Uniwersitat in Wien Friihmitte - alterlichs

und spatantike Wirtschaft. Ювілейний збірник^ на пошану акад. М. С. Грушєвського".
УЯН. Київ. 1928. Ст. 433 444.

146. Дорошенко Д., проф. Як відкрито Новий Світ. (Про Христофора
Колумба). Вид. Благодійного т-ва". 1919. Ст. 62. Рецензія М. Ішуніна Книгар",
1919, № 28. Ст. 1941 1942.

147. Його ж. Рецензія на: Науковий збірник Т-ва Просвіта" в Іжгороді
за рік 1922. Записки історично - філологічного відділу". УЯН, кн. VII VIII. 1926,

ст. 510 514.

148. Дубняк К. Рецензія на: Ортоскоп Державні змагання

Прикарпатської України. Вив. Нова Громада", Відень, 1924. Червоний Шлях", 1925, № 10,
Ст. 221 - 222.

149. Енгельс Фрідріх. Німецька селянська війна. Із вступом і прим.
Ф. Мерінга. Харків, ДВУ, 1928. Ст. 114-J-(2).

150. Ефремов С. акад. Рецензія на: Троцький М. Литовці. Вид. Союз

Визволення України". Відень, 1917, ст. 19. Книгар", 1918, ч. 12 13. Ст. 704 705.

151. Його ж. До історії галицької руїни 1914 1915 р.р. Україна", 1924,
кн. 4, Ст. 127 144.
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152. З і л ь б е р ф а р б І. Рецензія на: Фейдер Хрестоматия по истории
классовой борьбы. Часть I. Крестьянство и пролетариат. Петроград, Прибой". 1923,
ст. 180. Путь Просвещения", 1923, № 5, ст. 208 210,

153. Зиновьев Е. Проблемы германской революции. Харьков, ГИУ, ст. 134,
1923. Рецензія М. Брагинського, Печать и Революция", 1924, кн. 2, ст. 168 169.

154. ілімський Дм. Нова Італія за фашизму. Харків, ДВУ, 1928, ст. 121 |- (2)
155. Історія Східньої та Західньої Европи передкапіталістичної доби.

Пояснювальна записка. Програма. Завдання. Харків, ДВУ, 1928, ст. 36.

156. Иойрищ Б. В панской Польше. Харьков. Всеукр. ЦК МОДР а, 1906,
ст. 47 4- (І).

157. К а г а р о в. Е., проф. Владислав Петрович Бузескул (з нагоди 70-тиріччя
з дня народження). Східний Світ", 1928, № 3 4, ст. 3 9.

158. Його ж. Я. Л. Кацеиновский. Наука на Україні". 1922,№ 1,ст. 139 142.

159. Його ж. Рецензія на: Художественно -

историческая хрестоматия.

Составили И. Гейнике и Б. Горев, т. 1, вид. Новая Москва", 1923, ст. 484. Путь
Просвещения", 1924, № 1, ст. 201 202.

160. Ка м и ш а н. О. L arm6e r6volutionnaire. Прапор Марксизму", 1928, кн.З,
ст. 96.

161. Камишан Я. Очерк истории Великой французской революции.

Харьков. Юнсектор. Изд-во Пролетарий", 1926, стр. 96.

162. Кіктєв Я. Рецензія на: Rosenkranz, Я. Der Bundschuh. Die Erhebungen
des Siidwestdeutschen Bauernstandes in den Jahren 1493 1517. I II. Heidelberg
1927. Прапор Марксизму", 1928, № 3, ст. 257 259.

163. Клименко П. Рецензія на: Оттокар Н. П. Опыты по истории

французских городов в средние века. Т. I, 1919. Україна", 1926, кн. 4, ст. 142 143.

164. Його ж. Рецензія на: N. Paskiewisz. Z dziejow wywalizacyi polsko-wen-
gierskiej na terenie Rusi halickiej w XIV wiecku (Trzy traktaty z lat 1350. 1352).
Kwartalnik historiczny. Rocznik XXXVIII, 1924, ст. 281 310). Україна, 1925, кн.З,
ст. 163 165.

165. Клименко П. Рецензія на: Dr Ztanislaw Zakrzewski. Wplyw sprawy

ruskicyj na panstwo Polskie w XIV w. 1922, ст. 63. ^Україна", 1925, кн.5, ст. 149 151.

166. Коларов В. Болгария в центральна на международнати

контрреволюция. ДВУ, 1926, ст. 28-Н (4).
167. Корнеев Я. Роль средневековых городов в организации буржуазного

общества. Мысль", 1919, Харьков, ст. 505 569.

168. Корнилович Михайло. Планы возсоєдіненія галицьких уніятів"
в 1914 1915 р, Україна", 1925, кн. 3, ст. 134 152.

169. Кривавий шлях Болгарії. Київ. Всеукр. Центр. Ком. МОДР у,
1925, ст. 48.

170. Кримський Ягіатангел, акад. Епігони давньої галицької науки.

(1894): а) Я. С. Петрушевич, б) Ом. Огановський. Розвідки, статті та замітки.

Збірник Історично - філологічного відділу". УЯН. № 57. Київ. 1928. Ст. 285 291.

171. Його ж. Розвідки, статті та замітки. Галицькі етнографічні та

етнографічно-історичні органи в 1890 роках. Збірник Історично - Філологічного Відділу".
УЯН, № 57, ст. 197 219. Київ. 1928.

172. Курганов. История революционного движения на Западе. (В
вопросах и ответах). Пособие для курсов по подготовке в ВУЗ ы, кружков, клубов и пр.

Одесса, БИП", 1928, ст. 80.

173. Laistner М. Л. W. By. (М. Я. Cambridge). Prof, of ancient history in

Cornele Gniwersity. U. S. Я. Fulgentius in the carolingina age. Ювілейний збірник
на пошану академіка М. С. Грушевського". УЯН. Київ. 1928. Стор. 445 456.

174 ЛадиженськийЯ. М. Общественно - политические идеалы древнего

мира, средних веков и нового времени. Харьков. Изд, ПОЮР". 1919.

175. Л а к щ а И. Закарпатська Україна. (Попул. нарис). Київ, Окрком ЛКСМ

1927, ст, 56 4-0).
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176. Левинський В. Причина світової війни. Вид. Робітничої, газети".

Київ, 1918, ст. 40. Рецензія О. Грудницький Книгар", 1918, ч. 14, ст. 836.

177. Л і б е р б е р г Й. І, Нариси економічної та соціяльної історії Англії.

Харків. ДВУ. 1927. Ст. 176+(2).
178. Його ж. Франко - масонство напередодні Великої французької

революції, як форма громадсько-політичної самоорганізації буржуазії. Прапор
Марксизму , 1927, № 1, ст. 177 211.

179. Лозинський М., проф. З міжнародньої політики 1927 року,

Червоний Шлях , 1928, № 2, ст. 112 124.

180. Його ж. Польсько-литовський конфлікт. Червоний Шлях , 1928, № 8,

стор. 132 145.

181. Його ж. В десятиріччя галицької революції. Факти й спроби оцінки.

Червоний Шлях". 1928, № 11, ст. 180 191.

182._Лозовик Г. На світанку капіталізму. Культурно-історичний нарис,

(Бібліотека суспільствознавства, серія Історія праці й суспільствознавства ). Харків,
1926, ст. 111 + (3), ДВУ.

183. Його ж. Історія клясової боротьби з найстаріших часів. Харків, ДВУ,
1927, ст. 434+ (8).

184. Лукін Н. (Антонов). Новітня історія Західньої Европи. Перекл. Т. Кар-
диналовської. Вип. І. Харків, ДВУ, 1926, ст. 446+(3). Рецензія П - ц, Червоний
Шлях , 1926, № 10, ст. 253.

185. Луначарський А. Революція в Італії 1848 року. Харків, ДВУ. 1925,
стор. 40.

186. Маркс Карл. Революция и контр
-

революция в Германии. С пред.
К. Каутского. Перев. Н. Б.-ка. Харьков. Изд. ПОЮР , 1918, ст. 123.

187. Його ж. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта. Перев. под ред. и с

прим. В. Базарова и И. Степанова. Харкьов, 1923, ст. 88, ГИУ.

188. Маркс К. и Енгельс Ф. Война и революция. Неизданные статьи

1852 1854. Вып. I. Харьков, Изд. Наша мысль , 1919.

189. Маркс К. и Енгельс Ф. Война и революция. Неизданные статьи

1852 1854. Вып. II. Харьков. Изд. Наша мысль . 1919.

190. М а р і о н. Малюнки революційні (оповідання з життя сучасної Польщі).
З польської переклав А. Любченко. Харків. Книгоспілка", 1927, ст. 32.

191. Меринг Франц. В эпоху войны и краха Интернационала. Пер. с нем

Г. Гиммельфарба. Изд. ЦИКС Украины, 1919, Петрої рад, ст. 52. Рецензія Книга и

Революция , 1922, № 5 (17).
192. Його ж. Очерки по истории войны и военного искусства. 2-е доп. и

испр. издание. Перев. с нем. под ред. и с пред. Н. Н. Попова. Харьков
Пролетарий , 1925, ст. 508 +(4).

193. Мищенко Федір, акад. З історії схіДИьо - візантійської культури.

Споріднення й шлюб. Записки Історично - Філологічного Відділу" УАН, кн. VII

VIII. 1926, ст. 144 169.

194. Його ж. Афіганої не цигани Ювілейний збірник на пошану акад.

Д. І. Баталія. Київ, 1927, стор. 183 196.

195. Його ж. З історії східньо - візантійської культури. Етюд II-й. Записки

Історично - Філологічного Відділу УАН, кн. X, 1927, ст. 193 214.

196. Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в

Англии.(Промышленная революция'1 XVII века). Харьков, Изд. Путь Просвещения", ст. 90 + (3).
197. Його ж. Якобинский клуб. Харьков, Пролетарий , 1925, ст. 153. Рецензія

Н. Пакуль Нова Книга , 1925, № 4 6, ст. 23.

198. Його ж. Очерки по истории Якобинского Клуба. Харьков,
Пролетарий , 1928, ст. 154.

199. Його ж. История революционных движений (1789 1871). Харьков,
Пролетарий , 1924, ст. 145 + (7). Рецензія I. Браславського Печать и Революция ,

1925, кн. 4, ст. 232 233.
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200. Його ж.

201. Його ж.

202. Його ж.

203, Його ж.

204. Його ж.

205. Його ж.

206. Його ж.

207. Його ж.

208. Його ж.

Те саме. Изд. пятое, перераб. и доп. 1927. Ст. 200 т 4.

Те саме. Изд. шестое. 1927.

Те саме. Изд. седьмое. 1928

Те саме. Изд. восьмое. 1928.

ж. Те саме. Изд. девятое. Перераб. и знач, допол. 1929. Ст.214+ 4.

ж. Історія революційних рухів. Перекл. з дев ятого російського
видання А. Хмельницького. Харків. Пролетарій". 1929. Ст. 200 + (2).

209. Мочульський Н. Рецензія на: Jan Ptashik Kultura wtoska wiekow

srednich w Polsce, Warszawa. 1922. Ст. 223. Україна , 1924. Кн. 4, Ст. 159 160.
210. Муценек Я. Взятие Бастилии (14 июля 1789 14 июля 1926).

Екатеринослав. Окружком МОПР'а. 1926. Ст. 36.

211. На пути мирового октября. Под. ред. Я. Муценека. Екатери но-
славский Губком МОПР а. 1925. Ст. 26 +(2).

212. Ножницкий Г. Борьба классов в революциях XIX века. Харьков.
.Пролетарий . 1926. Ст. 192.

213. Олар Альфонс. Церковь и государство в эпоху Великой

французской революции. Перев. с франц. М. Рубинштейна. Пред. Р. Пельше. ГИУ, 1925,

ст. 110+IX. Рецензія Н. Пакуль, Нова Книга , 1925, № 3, ст. 25.

214. Павлович М. и Рафаил М. Очерки современной Румынии. Харьков.
ГИУ, 1925. Ст. 162 +(7).

215. Павлик Остап. Буковина до 1848 року. Україна . 1928. Ст. 4 14.

216. Пакуль М., проф. /Академік В. П. Бузескул (3 приводу 70-річчя
народження). Записки Харк. Інституту Народньої Освіти ім. О. О. Потебні. Т. III. 1928.

217. Його ж. Рецензія на: /Анналы , журнал всеобщей истории, издаваемый
Россійской Академией Наук, под редакц. Ф. И. Успенского и члена корресп.

Тарле. 1922. Путь Просвещения . 1922. №4. Ст. 240 242.

Книга в сумраке веков. Знание". 1924. № 7.

Фердинанд Лассаль и об единение Германии. Знание".

Крестьянская утопия. Епизод из английской революции
1923. № 14.

Начало Соединенных Штатов Северной Америки. Знание .
1926. № 28.

Академии Наук Е. В.

218. Його ж.

219. Його ж.

1924. № 35.

220. Його ж,

XVII века, Знаниє .
221 .Його ж.

222. Його ж. Книга. Исторический очерк.| Изд. Главполитпросвета УССР.

1923. Ст. 121. Рецензія: 1. Проф. Е. Кагарова, Путь Просвещения , 1923, № 5,

ст. 221 222, 2. Горелина Н. Печать и Революция , 1923, № 5, ст. 236 237.

223. Його ж. Питання про грошове господарство за Каролінгівської доби.
Прапор Марксизму . 1928. № 1. Ст. 141 164.

224. Його ж. Нова книга про середньовічні міста, Прапор Марксизму*.
1928. № 3. Ст. 255 257.

225. Його ж. Нові книжки з історії Нідерляндської революції. Прапор
Марксизму . 1928. №4. Ст. 238 243.

226. Його ж. Повстання нюрнберзьких ремісників 1348 49 року. Прапор
Марксизму . 1928. № 2. Ст. 145 166.

227. Його ж. Рецензія на: Книжник Ив. Систематический указатель

литературы по общественным наукам. Коммунистическая и марксистская литература.
1917 1922. Изд. Прибой , Петроград. 1923, ст. 206. Путь Просвещения , 1923,
Ха 9 10, ст. 209 211.

228. Panaitesk Р. Р. Prof. (Bucarest) Jourij (Jurg) KoriatowiC prince Lithuanien

et la Moldawie. Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушевського .
Київ. УАН. 1928. Ст. 462 465.

229. Піддубний Г. Сучасна механіка. Чевоний Шлях . 1927 Х°6. Ст. 96 109.
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230. Його ж. Буковина, її минуле й сучасне. (Суспільно - політичний нарис

з малюнками й мапою Буковини). Харків. ДВУ. Ст. 255.

231 Платонов ІО. /Америка (Сполучені Штати Північної Ямерики).

Популярний нарис. Харків. 1926. Книгоспілка. Ст. 87-|-(1).
232. Покровський Олекса, проф. К истории общенародных

повинностей. Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушєвського". Київ. УЯН.

1928. Ст. 466 492.

233. Попов Павло. До історії друкарства в давній Польщі. Monumenta

Polonie tupographica XV et XVI saeculorum, Wolumen l.Cracowia impressorum XV et

XVI saeculorum. Edidit Joannes Ptas nik Leopoli Lumptibus Instituti ossoliniani

MCMXXII. ст. VIII + 178 + 11 + 456. Україна", 1926. Кн. 2 3.

234. Його ж. Друкарство, його початок і поширення в Европі (XV XVI в.в.).
Київ. ДВУЧ 1925. Ст. 72. Рецензія Н. Пакуль. Шлях Освіти". 1926, №8 9.

Стор. 297.

235. Потапов П. О,, проф. З матеріялів візантійсько-слов'янської

історіографії. Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія". 1927. Ст. 346 357.

236. Програма з історії клясової боротьби для радпартшкіл II - го ступеню.

Харків. ДВУ. 1927. Ст. 67 (5).
237. Раковій І. П. Рецензія на: 1) Проф. Ден Новая Европа, изд. 1922,

ст. 152. 2) Проф. Кареев Европа до и после войны в территориальном

отношении, из М. и С. Шабашниковых. П., 1922, ст. 81. 3) С. Я. Котляревский и

М. С. Фельдштейн Политическая карта Европы после Версальского мира. Изд-во

Берег", М., 1922, ст. 22. Путь Просвещения", 1922, №6, ст. 259 263.

238. Раковский X. Г. Янглия и Россия. Харьков. ГИУ. 1923. Ст. 40.

Рецензія М. Брагинского, Печать и Революция", 1923,6, ст. 134 135.

239. Рохкін Е. О. Рецензія на: Heinrich Strobel Die deutsche Revolution,

ihr Gngliick und ihre Rettung Zweite fluflage. Vereag Der Firch", 1922 (Знамя
коммунизма, кн. 10, 1922, crop. 157 159%

240. Савченко Федір. Рецензія на: Bernard Leib, docteur des lettre Rom

et Byzance & la fin du XI Si6cle. Rapporte religieux des latinsetdes greco-russes soux

le pontificat d Grbain II (1088 1099) Paris, ст. 352 -J- XXXII. Україна", 1925, кн. 1 2,

ст. 193 194.

241. Сан. Причины и цели современной войны. Харьков. Изд-во ПОЮР". 1918.

242. Серж Віктор. Правда про атентат у Сараєві. Чевоний Шлях". 1925.

№ 5. Ст. 144 159.

243. Скрипник М. Національне відродження в сучасних капіталістичних

державах на прикладі Закарпатської України. Прапор Марксизму". 1928, № 1.

Ст. 208 232.

244. Смаль-Стоцький С. акад., Східні слов яне. Україна". 1928. Кн. 3.

Ст. З 23.

245. С-та Б. Рецензія на: Я. Bimba Istorija Klasin Kowos ame ri Koje. Вид-ня
1925 в Брукліні. Червоний Шлях", 1928, ст. 163 164.

246. Старков М. История классовой борьбы на Западе. Конспект лекций,
читанных на высших курсах по подготовке руководителей трестов и предприятий
в 1926 27 учебном году. Харьков, 1928, ст. 170-J-4. На пиш. машинке и

стеклографе.
247. Степович Я., проф. Рецензія на : Wekoslaw КІаїг Rnjizazstur u siravata.

Sa deset іlustracija. Загреб. 1924. Записки Історично-Філологічного Відділу" УЯН.

Кн. VII VIII. 1926. Ст. 528 529.

248. Степович Я. Рецензія на: Людвіг, Куба Cteni о Lufici. Прага,
1925. Записки Історично - Фіолологічного Відділу" УЯН. Кн. VII VIII. 1926.

Ст. 527 528.

249. Його ж. Slowansky Prehled, sbrnlk pro poznawani Ziwota Slowanskych
a narodu. 1925, Прага. Записки Історично - Філологічного Відділу" УЯН. Кн. VII VIII.
1926. Ст. 525 526.
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250. Його ж. Рецензія на: 1. Сборник на Българськата Академия на на-

укит'Ь, книга XXI, клон историко
- филологичеи и философско - обществен : Нови

студии изъ область-та на болгарського возрождение. Nouwelle 6tude sur la

renaissance bulgare, 1, ст. 344, отч. И. Д. Шишманов. София. 1926.2. В. Друмев Климент

Браницки и Търновски. Живот, д'Ьйсность и характер. Отч. Трифонов. София, 1926,
ст. 208. 3. Списание на Българськата Академия на наукигб, книга XXXV, клон

историко
- филологичен и философско - обществен. София. 1921. Ст. 142. Записки

Історично ^Філологічного Відділу" УАН. Кн. XVI, 1928, ст. 307 310.
251. Його ж. Рецензія на: Sweneilste Kralje\v6ne Srba, Hrwata, і SldWenaca

u Zagrebu 1874 1924. Загреб. 1925. Записки Історично - Філологічного Відділу*
УАН. Кн. VII VIII. 1926. Ст. 529 530.

252. його ж. Рецензія на: Auguste Vierset Сіп peuple martyr ( Народ -

мученик") Брюсель. 1924. Записки Історично - Філологічного Відділу" УАН. Кн. XV,
1927. Ст. 251.

253. Його ж. Рецензія на: Гласник Скобска научна дружства. Кн. 1.

Свезка 1. Скопле. 1925. Зиписки Історично - Філологічного Відділу" УАН. Кн. 16.1927.

. 254. Т р а вс ь к и й О. Західня Україна під чоботом польського фашизму.
Короткий нарис про Західню Україну. Харків. Всеукр. ЦКМОДР а. 1928. Ст. 56-} (2).

255. Тутковський Павло, акад. Причини так званих наступів азійських

варварів" на Европу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні".
Науковий щорічник за редакцією К. Грушевського. 1926. Вип. 3. УАН. Ст. З 28.

256. Т ю м е н і в. Історія праці. Переклад з російської. Харків. ДВУ 1925.

Ст. 150 +(IV).
257. Тютюнник Ю. Нариси Західньої України з додатком статті М. Луць-

ковича. Харків. Книгоспілка". 1926. Ст. 166 +(2).
258. Фрідлянд Ц. і Слуцький А. Історія революційного руху Західньої

Европи (1789 1914). Хрестоматія. Вип. І. Харків. ДВУ 1927. Ст, 372 + (4). Те саме.

Випуск 3. Ст. 264 + 2.

259. Його ж. История Западной Европы (1789 1914) 2. Доп. и перераб.
изд., ч. 1. Харьков. Пролетарий". 1928. Ст. 628 + (12).

260. Хоррабин ДежеФ. Атлас мировой политики. Английское издание.

Переработал и дополнил Е. Ф. Спиридович. Изд. Український Робочий". Харьков*
1927. Ст. 66. Рецензия Шлях Освіти", 1927. № 12, ст. 197.

261. Харлампович К. академік, Рецензія на: Grodecki Roman, Zacho-

rowski Stanislaw, Dobrowski Jan Dzieje Polski Sredniowiecznei. W dwa tomach, Krakow,

1926. Україна". 1927. № 5. Ст. 156 160.

262. Його ж. Рецензія на: Archeion Czaspisno hankowe poswiecone sprawam

archiwnym, 1. Warzawa, 1926. Ст. 28. Україна". 1927. Кн. 6. Ст. 180 185. Київ.

263. Його ж. Рецензія на : Archeion. Czasopisno hankowe poswiecone sprawam

archiwalnym. Red. Lt. Plaszicki II. Варшава. 1927. Україна". 1928. Ки.2. Ст. 166 168.

264. Його ж. Становище українців та білорусів у Польщі. Червоний Шлях".

1928, № 7, ст. 153- 160.

265. Христюк Павло. Нарис історії класової боротьби та соціялізму,
1. Доба початків капіталістичного господарства. Изд. Червоний Шлях", 1924, ст. 194.

Рецензія О. Крижановського, Шлях Освіти", 1921, № 2, ст. 180 181.

266. Його ж. Те саме. Видання друге, перероблене й доповнене. Харків.
ДВУ. 1926. Ст. 210 +(2).

267. Його ж. Те саме. Частина II. Буржуазні революції і наростання

робітничого соціяльного руху. Харків. Червоний Шлях". 1924. Ст. 214 +(2). Рецензія
О. Крижановського Шлях Освіти". 1926. № 2. Ст. 180 181.

268. Христюк Павло. Со саме. Видання друге, перероб. і доповн. ДВУ.
1927. Ст. 292 +(4).

269. Його ж. Те саме. Частина III. Ідеологічне й організаційне підготовлення

пролетаріяту до повалення буржуазії. ДВУ. Ст. 270. Рецензія,, Шлях Освіти", 1926.

№ 2. Ст. 180 181.
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270. Черноусов Е. А., проф. До питання про джерела хроніки Теофана
Сповідника з доби Анастаса Дикори. Ювілейний збірник на пошану академіка

Д. І. Баталія. 1927. Ст. 341 345.

271. Чеховський В. Боротьба чехів за волю й правду в часи Івана Гуса.
Вид. Т-ва Сіяч . Черкаси. 1918. Ст. 54. Рецензія Стебницького П. Книгар". 1919.

Ч. 19. Ст. 1184 1185.

272. Шамрай С. Рецензія на: Чубатий М. Україна і Рим у XIII ст. Записки

Наукового Т-ва ім. Шевченка". СХХІІІ--CXXIV. Львів, 1917, ст, 1 107. Україна".
1924. Кн. 3. Ст. 162 164.

273. Шамрай Ганна. Рецензія на: 1) Барвіиський Б. Предтеча
Університету Франца І у Львові. Критичні замітки до питання про генезу Львівського

Університету. Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, Т. CXXV. Львів. 1918. Ст. 1 41.

2) Амвр. Андрохович. Львівське Studium Ruthenum. Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка.

Т. СХХХІ. 1921. Ст. 123 195. Т. СХХХІІ. 1922. Ст. 185 217. Україна" 1925 Кн. 1-2,

ст. 203 205.

274. Шефер Д. Раздел мира между великими державами (история колоний).
Харьков, Изд. ПОЮР". 1919.

275. Щербина Володимир. Рецензія на : Atheneum Wilenskie, czasopismo
hankowe, poswicone badanion przestos ei ziem W. K. Litewskiego. Rok I 1923, № 1 4.

Rok II. 1924, № 5 8. Україна". 1927. Кн. 4-я. Ст. 203 208.

276. Ю-а. Рецензія на: Зелинский Ф. Из жизни идей. Научно-популярные
статьи. Том IV. Возрождение. Вып. 1. 1922. Изд. Академия". Путь Просвещения".
1922. N°. 4. Ст. 150.

277. Юркевич В. Рецензія на: Михайло Ткачевич: Василь Тишкевич,

воевода підляський, маршалок господарський і гетьман дворний В. Кн. Литовсько -

Руського (1523 1571). Історично - генеалогічна розвідка. Зап. Наук. Т-ваім.
Шевченка" 1920. Т. CXXIV. Ст. 1 32. Україна", 1924, кн. З, ст. 167 168.

278. Десять лет. 1 91 4 1 924. Харьков. Пролетарий". 1924. Ст. 59+(1).

VI. СХІД

279. А гр о н с ь к и й В. Современная Япония. Библиотека Звезды", № 3.

Екатеринослав. 1925.

280. Борисенко Б. Китай у боротьбі за визволення. Харків. ДВУ.
Юнсектор. 1927 Ст. 54 + (2). Рецензія І. Фількович Східній Світ". 1928. N° 3 4.

Стор. 341 342.

281. Броун В. Хвилі китайської революції. Харків. Всеукр. ЦК МОДР'у. 1927.

Стор. 30 +(2).
282. Його ж. Французский империализм и колонии. Східній Світ". 1927.

N° 1. 32 56.

283. Його ж. Те саме. Окремий відбиток із журналу Східній Світ" N° 1.
1927. Ст. 24.

284. Бузескул В., акад. Открытия и научные достижения за последние

годы в области изучения древнего Востока. Східній Світ". 1927. N° 1. 120 137.

285. Його ж. Те саме. Окремий відбиток із журналу Східній Світ", 1927,
N° 1. Стор. 18.

286. Василевський Л. Рецензія на : Collin Ross. Das Meer der Entscheidung.
Beiderseits des Pazifik. Lpz. 1928,'стор. 333. Східній Світ". 1928. N° 3 4. Ст. 351 352.

287. Величко Л. Турецько -

персько
- авганська троїста згода. Східній

Світ". 1928. N° 3 4. Ст. 10 29.

288. Його^ж. Реакция и оппозиция в Турции. Східній Світ". 1927. N° 1.

Crop. 26 31.

289. Виленский-Сибиряков В. Сун-Ят-Сен. Харьков. Пролетарий".
1925. Ст, 46 +(2).
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290. Вінтер. П. Англо - єгипетські суперечки. Червоний Шлях". 1928. № 7,
стор. 132 156.

291. В с е у к р а и н с к а я научная ассоциация востоковедения
и ее деятельность за 1926 год. Харьков. 1927. (Отдельный оттиск). Ст. 12.

292. Г аза-Му стафа - Ке м ал ь - П а ш а. Спогади. Червоний Шлях", 1926,
№ 11 12, ст. 90 124.

293. Гладстери Л., проф. 1917 рік у Монголії. Східній Світ". 1927. № 1.

Стор. 91 119.
'

294. Його ж. Те саме. Відбиток із журналу Східній Світ". 1927. № 1.

295. Його ж. Европа і боротьба Туреччини за незалежність. Східній Світ".
1928. №3 4. Ст. 30 66.

296. Його ж. Те саме. Відбиток із журналу Східній Світ". 1928. № 3 4.

297. Гуревич Л. Китайська революція та її особливості. ДВУ. 1927. Ст. 66.

Рецензія Червоний Шлях", 1927, № 9 10, і І. Фальковича Східній Світ", 1928,
№3 4, ст. 340 342.

298. Гус М. С. Британский империализм и Восток. Харьков. Украинский
Рабочий". Ст. 64. 1926.

299. Державін В. Новознайдений народній епос Західнього Судану.
Східній Світ", 1928, № 2, ст. 270 285.

300. Д у б р о в с ь к и й В. Україна й Близький Схід в історичних взаєминах.

Східній Світ", 1928, № 2, ст. 145 158.

ЗОЇ. Загоровський Е., проф. Рецензія на: Liman von Sanders. Fiinf

Jahre in Tiirkei. Berlin. 1920. Східній Світ", 1927, № 1, стор. 237 240.

302. Катаров Е., проф. Комуністичний рух у Персії в VI ЇХ століттях

нашої ери. Східній Світ", № 3 4, 1928, ст. 184 191.

303. Кара В. Рецензія на: В. Л. Гурко-Кряжин Лрабский Восток и

империализм. Изд. Плановое Хозяйство". М. 1926. Ст. 145. Східній Світ", 1927, № 1,

ст. 232 233.

304. Кра чковський I. Ю., акад. Сулейман Лль - Бустані. Ювілейний
збірний на пошану Д. І., Багалія". УЛН. Стор. 140 160. Київ. 1927.

305. Кримський Л., акад. Арабський історик Лбу - Шаджа Рудраверський
(1045 1095) і відношення його літопису до праць історика Гіляля Лс-Сабія

(пом. 1056) та Ях ї Лнтіохійського (пом. бл. 1066). Ювілейний збірник на пошану

акад. Д. І. Багалія". УЛН. Київ. 1927. Ст. 383 388.

306. Його ж. Історія Персії та її письменства. 1) Як Персія, звойована
арабами, відродилася політично (IX та X сторіччя). Київ. 1923., стор. 131 -}- (III). 2)
Рецензія акад. Крачковського. Записки Історично - Філологічного Відділу" УЛН,
кн. V (1924 1925), ст. 284 285, і Восток", 1924, кн. IV, ст. 187 188.

307. Його ж. Історія Туреччини. УЛН. 1924. Ст. 221 -{-VI.
308. Його ж. Вступ до історії Туреччини. Вып. 3. Европейські джерела

XVI ст. УЛН. Київ, 1926. Ст. 114.

309. Його ж. Европейські джерела XVI ст. для історії Туреччини. Записки

Історично - Філологічного Відділу" УЛН, кн. 7 8, 1926, ст. 486 488.

310. Його ж. Історія Туреччини та її письменства. Т. II, вып. 2.

Письменство XIV XX ст. Збірник Історично - Філологічного Відділу", № 10, ст. 65 124

311. Його ж. Розвідки, статті та замітки. Дві нововідкриті індо-евро-
пейські народності. Збірник Історично - Фіолологічного Відділу" УЛН. № 57.

Ст. 392 405. Київ. 1928.

312. Кримський Л., акад., та Боголюбський Ол. До історії вищої

освіти у арабів та дещо про Арабську Академію Наук. Київ. УЛН. 1928.

Доповнена відбитка. З XVI, XVIII та XIX кн. Записки Історично-Філологічного

Відділу".
313. Лебедев М. Рецензія на: Кюнер. Очерки новейшей политической

истории Китая. Изд. Книжное Дело". Владивосток. 1927. Ст. 404-}-XX. Східній
Світ", 1928, №3 4, ст. 344 346.

199



314. Левите кий В., акад. Очерки истории хозяйственного быта народов

древнего Востока. Вавилония, Египет. Харьков. Изд. Украинский Экономист'*.

1926. Ст. 103 + 1.

315. Його ж. Характерні риси стану сільського господарства в

стародавньому Єгипті. Східній Світ". 1928. № 2. ст. 115 138.

316. Левченко Микола. Вища освіта в Ливані та в Сирії. Записки
Історично-Філологічного Відділу" УЛН, кн. XVIII, 1928, ст. 280 290.

317. Мазуренко Василь. Мароко. За загальною редакцією В. Радиша.

Харків. Книгоспілка". 1926. Ст. 40 + (1).
318. Мануильский Д. Тихоокеанские противоречия и Китай. Доклад на

расширенном Пленуме Коминтерна. Харьков, Пролетарий". 1927. Ст. 40 + (1)
319. Мус, Бен. Рецензія на: Лейтенант Генри Л. Лллен. Записка волонтера

(Гражданская война в Китае). Прибой", Ленинград, 1927, ст. 224. Східній Світ",

1928, № 3 4, ст. 343 - 344.

320. Новицький М. Китайська революція живе. Харків. ДВУ. 1928.

Стор. 52 + (2).
321. Пакуль Н. Гробница фараона. Знание". 1924. № 37.

322. Його ж. Роскопки в Уре. Знание". 1924. № 52.

323. Його ж. Саркофаг Тутанамона. Знание". 1926. № 25.

324. Його ж. Раскопки Гизеского Сфинкса. Знание"» 1926. № 29.

325. Платонов Ю. Китай в минулому й тепер. Харків. Книгоспілка". 1925.

Ст. 111 + (1).
326. Попов Л. Д. Очерк истории Китая. Харьков. Пролетарий". 1925.

Ст. 55 + (1).
327. Рай, Ляля Ляйпат. Сучасне політичне становище Індії. Київ. Серп

і Молот". Перекл. з нім. Ю. О. 1918, ст. 44. Рецензія Ол. Грудницький. Книгар".
1918. Ч. 12 13. Ст. 705 706.

328. Ред і н Н. Рецензія на: Восток". Журнал литературы и искусства.

Путь Просвещения". 1922. № 4. Стор. 242 243.

329. Р я п п о Я. Китайська революція та її рухові сили. Харків. Східній Світ".

1927. № 1. Ст. 705 706.

330. Його ж. Те саме. Окремі відбитки з журналу Східній Світ". 1927.

Стор. 24.

331. Його ж. Китайська революція та її рухові сили. Харків. Пролетарий".
1927. Ст. 60 +(4).

332. С-та Б. Економічне коріння китайської революції. Червоний Шлях".
1927. Ст. 137-152.

333. Його ж. З історії аграрних відносин у Китаї. Червоний Шлях". 1927.

№7 8. Ст. 144- 161.

334. Сталін І. Революція в Китаї і помилки опозиції. Харків. Пролетарій".
1927. Ст. 72.

335. Сухов Л. Рецензія на: .D-r F. Е. Л. Krause. Prof, an der Universitat

Heidelberg Geschichte Ostasiens. 1925. II том, ст. 87. Східній Світ". 1928. № 5.

Стор. 262 264.

336. Фалькович 1. Рецензія на: Г. Ржанова Китай на путях

революции Прибой", Ленинград, 1927, ст. 260. Східній Світ". 1928. №3 4.

Ст. 342 343.

337. Федоров В. Шаріят та Лдат у житті мусульманського Сходу. Східній
Світ". 1928. № 2. Ст. 144 146.

338. Ч у н г о ж е н ь. Рецензія на : Семенов. Новый этап китайской

революции. Гос. Изд. 1927. Ст. 168. Східній Світ", 1928, № 5, ст. 268 273.

339. Шраг Микола. Персія. Харків, Книгоспілка". 1926. Стор. 46 + 111.

Рецензія Г. С. Червоний Шлях", 1926, № 4, ст. 222 227.

340. Е. Б. Сучасний Єгипет (допис). Червоний Шлях". 1926. № 2

Ст. 170 - 172.
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VII. ІСТОРІЯ СОЦІЯЛІЗМУ

341. Ядоратський В. Науковий комунізм Карла Маркса. Частина перша.
З російської переклав Янд. Річ. (Марксистська науково-популярна бібліотека).
Харків. ДВУ. 1924. Ст. 126 +(2).

342. Я. - н, Ярк. Шарль Фурье, его личность, учение и социальная система.

2-е перераб. и дополн. изд. Харьков. Пролетарий". 1925. Ст. 416+ (1).
343. Яцаркин Л. Карл Лібкнехт. (Библиотека Молодого Ленинца). Харьков.

Юнсектор. Изд-во Пролетарий". 1926. Ст. 48 + 2.

344. Беер М. Всеобщая история социализма и социальной борьбы. Часть

первая. Древний мир. Ст. 110. Часть вторая Средние века. Стор. 98. Часть III

Новое время от XIV до XVIII столетия. Ст. 125. Под ред. И. Давидзона. Киев. ГИУ.

1923. Рецензия Н. Пакуля Путь Просвещения" 1923, № 2, стр. 274 277.

345. Його ж. Те саме. Часть четвертая и пятая. Период от 1750 до 1920,

перев. с третьего нем. изд. ГИУ. 1925. Ст. 205. Рецензія Н. Пакуль Нова Книга",
1925, №4 6, і Єрофіїв Червоний Шлях". № 4, 1925, ст. 290 291.

346. Бер М. Карл Маркс. Його життя та наука. Переклад Мик. Семенко.

Харків. ДВУ. 1925. Ст. 174 +(2).
347. Бернштейн Ед. Ф. Лассаль. Биографический очерк. ГИУ. (s. I.) 1923.

Ст. 124.

348. Борщяк Ілько. Німецький комуніст Томас Мюнцер. (Рецензія на

книгу Ціммермана). Червоний Шлях", 1926, №7-8, ст. 294 295.

349. Гольдин С. С., проф. Социализм и коммунизм во Франции. Тексты

и документы. Харьков. 1924. Изд. Путь Просвещения". Ст. 289 +(II). Рецензия
Е. Кагарова Нова Книга", 1924, № 1, ст. 23

350. Горев Б. И. Популярная история социализма на Западе и в России

в биографиях и в характеристиках. Харьков. Пролетарий". 1926. Ст. 180+ (3).
351. Дешево в К. М. Жюль Гед. (Біографії революційних діячів. За

загальною редакцією М. Равича - Черкаського). Харків. Книгоспілка". 1926. Ст. 16.

352. Його ж. П. Ляфарг. (Біографії революційних діячів. За загальною

редакцією М. Равича - Черкаського). Харків. Книгоспілка". 1926. Ст. 16.

353. Його ж. Жюль Гед. (Біографії революційних діячів. За загальною

редакцією М. Равича - Черкаського). Харків. Книгоспілка". 1926. Ст. 16.

354. Доллеанс Эдуард. Роберт Оуен. Харьков. ГИУ. 1923. Ст. 149. Рецензия

Б. Горева Печать и Революция", 1923, кн. 5, ст. 153.

355. И о й р и ш Б. Явгуст Бебель. (Биография). (Биографии революционных

деятелей под общей редакцией Равича - Черкасского). Харьков. Книгоспілка". 1926.

Ст. 59 +(5).
356. Його ж. Карл Лібкнехт. Його життя та революційна боротьба. Харків

ДВУ. 1928. Ст. 48.

357. Кавтський Карл. Фрідріх Енгельс. Його життя, його діяльність,

його твори. Вид-во Червоний Шлях". 1925. Ст. 56. Рецензія П. Христюка Нова
Книга", 1925, № 3, ст. 19.

358. Кавтський Карл. Карл Маркс. Киев. 1917. Ст. 32. Изд. Всерос. Земск.

Союза. Комитет Юго-Западного фронта.
359. Либкнехт Вильгельм. Воспоминания о Марксе. Харьков.

Пролетарий". 1925. Ст. 114.

360. Магазанік Я. Карл Лібкнехт. (Біографії революційних діячів. За

загальною редакцією М. Равича - Черкаського). Харків. Книгоспілка". 1925.

Ст. ЗО + (2).
361. Майський І. Фердінанд Лассаль. Переклав з російського П - ний.

Харків. ДВУ. 1925. Ст. 36. Рецензія Н. Пакуля Нова Книга", 1925, № 78, ст. 18.

362. Маркс К. і Енгельс Ф. Комуністичний Маніфест з переднім словом

і примітками Д. Рязанова. Перекл. з другого доповненого російського видання,

звірений з нім. текстом Комуніст. Маніфесту" за ред. П. Довгопола. ДВУ. 1927.
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363. Його ж. Манифест Коммунистической Партии с пред. Карла Маркса
и Ф. Енгельса. Одесса. ГИУ. 1920. Ст. 40.

354. Його ж. Те саме. 1921 р.

365. Нариси суспільствознавства. Частина друга. Історія соціялізму
та соціяльних рухів. За М. Вольфсоном переробив Я. М. Харків. ДВУ. Ст. 126 +(2).

366. Ортенберг Д. Роза Люксембург (краткий биографический очерк).
В тексте 4 портрета. Библиотека Юного Ленинца, № 120. Серия Как борятся наши

отцы. Харьков. Издание Юный Ленинец".
367. Н, Пакуль. Социальные воззрения Платона. Знание". 1923. № 12.

368. Й о г.о ж. Священник - безбожник. Знание". 1923. № 16 17.

369. Його ж. Жизнь Сен-Симона. Знание". 1924. № 36.

370. Його ж. Старинный критик капитализма (Чарльз Холл). Знание".
1924. № 17.

371. Його ж. Первая книга о всеобщей забастовке. Знание". 1924. № 26.

372. Його ж. Провозвестник союза труда и науки (к столетию со дня

смерти Сен-Симона). Знание". 1925. № 20.

373. Його ж. Защита труда против капитала (Годскин). Знание". 1925. № 2.

374. Його ж. Учение Сен-Симона. Знание". 1924, № 36.

375. Памяти Лассаля. (1825 1925). Сборник статей под ред. Г. Маренко
и Я. Розанова. ГИУ. 1925. Ст. 325.

376. Панченко О. Карло Маркс. Великий друг і учитель. (Библиотека
малописьменного. Серия Биографии революційних діячів). Харків. Червоний Шлях".

1924. Ст. 29 + 3.

377. Покровский А., проф. К третьей главе Коммунистического
Манифеста. Записки Ніженського Інституту Народньої Освіти. 1927. Кн. VII.

378. Райд. І. Роза Люксембург. Про життя її та роботу. Юним піонерам.

Харків. ДВУ. 1928. Ст. 36 +(4).
379. Р і ч и ц ь к и й М и д. Великий*учитель робітників Карл Маркс.

Бібліотека селянина. 1925. Вид. Червоний Шлях". Ст. 38. Рецензія Христюк П. Нова
Книга", 1925, 81, ст. 19.

380. Р о х к и н Г. О. История социализма (социально - экономический

минимум. Укрглавпрофобр. Изд-во Путь Просвещения". 1922. Ст. 2 24. Вип. 2).
381. Його ж. Очерки по истории коммунизма. ( Знание", №№ 21,28. 1924).
382. Його ж. Ленин и борьба направлений в международном рабочем

движении. Більшовик", № 1, 1925, стр. 21 29.
383. Сем к о вс кая Н. (Изольская Ирена). Роза Люксембург. Харьков. ГИУ.

1925. Стр. 32.

384. Яковлев Гр. Фердинанд Лассаль в русской литературе. Опыт

библиографии произведений Лассаля и о Лассале на русском языке. К столетию со дня

рождения (1825 1925). Под ред. М. Пакуля. Харьков. ГИУ. 1926. Стр. 67 +(5).

VIII. ІСТОРІЯ РОБІТНИЧОГО РУХУ

385. А-н Л р к. История рабочего движения в Лнглии, Франции и Германии
(Три типа рабочего движения). 4-е доп. изд. (доведенное до 1925 г.). Харьков.
Пролетарий". 1928, стр. 258 +(2).

386. Його ж. Те саме. 5-е доп. краткое изд. 1928.

387. Його ж. Те саме. Доведенное до 1922 23 г.г. 1924.

388. Його ж. Історія робітничого руху в Англії, Франції і Німеччині (три
форми робітничого руху). З бібліографічним покажчиком. Переклад з 3-го

російського видання. Перекл. і ред. М. Щербака. Харків. ДВУ. 1926. Ст. 213 +(7).
389. Андреев М. Мужественная защита генсоветом английских углекопов"

(Парижское заседание Англо - Русского Комитета). Харьков. Пролетарий". 1926.

390. А уда кс С. Фашизм і робітництво в Італії. Червоний Шлях". 1928. №4.

Ст. 159 171.
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391. Бушуев В. И Інтернаціонал. Харків. Червоний Шлях". 1924. Ст. 115-J (1).
392. Вітфогель К. Г. Природознавство, клясова боротьба і лівий рух

у німецькому робітництві. Червоний Шлях". 1926. № 5. Ст. 125 132.

393. Камишан Олесь. Історія робітничого руху на Заході (1914 1924).
Харків. Вид-во Всеукр. ЦК МОДР у. 1926. Ст. 260.

394. Кампфмаєр П. Соціял - демократія у світлі культурного розвитку.

Перекл. з нім. В. Гладкова. Вид-во .Знаття та Сила". Київ. 1918. Ст. 169.

395. Кук Я. Д. Секретная история забастовки в Янглии. Днепропетровск.
Звезда" и Зірка". 1926. Стр. 14 + (2).

396. Лоба И. Пути английского пролетариата. С предисловием В. Пужелова.
Яртемовск. ЯПО Окркома КП(б)У. 1926. Стр. 84 +(4).

397. Люксембург Роза. Памяти Пролетариата". Переводе польского

К. Орлинской. Харьков. ГИУ. 1926, ст. 66 +(2).
398. Марти Яндре. По тюрьмам французской республики. 1924. ГИУ.

Стр. 101. Рецензия Е. Херсонской (старшей). Печать и Революция". 1925. Кн. 3.

Стр. 228.

399. Пакуль Н. Возникновение Первого Интернационала. Знание". 1924.
№ 38.

400. Його ж. На заре рабочего представительства в Янглии. Знание".
1924. № 5.

401. Його ж, Возникновение рабочей партии в Янглии. Знание". 1924.

№5 6.

402. Його ж. Великая британская федерация горнорабочих. Знание".
1924. № 18.

403. Рабочее движение на Западе. (Краткий истор. очерк). 2-е доп.

изд. Харьков. Пролетарий". 1927. Стор. 7 +(2).
404. Радші В. Другий Інтернаціонал і світова війна 1914 1918 р.р. За

резолюціями, маніфестами, деклараціями, відозвами й керуючими статтями

центральних, партійних і професійних органів. Харків. ДВУ. 1924. Ст. 74 +(2).
405. Рейсиер Ларіса. Гамбург на барикадах. Харків. ДВУ. 1926.

Ст. 108 +(4).
406. Рохкін Г. Первый Интернационал. (Знамя Коммунизма, 1924, № 7 8,

стр. 10 20).
407. Його ж. Рецепція на: Якад. Е. В. Тарле Робітнича кляса у Франції за

перших часів машинного виробництва". Прапор Марксизму. № 4 (5). Стор. 245 248.

408. Фріче В. М. Очерки по истории рабочего движения на Западе. Ч. I.

Рабочее движение на Западе до распадения I Интернационала. Изд. 2-е, Харьков,
Пролетарий". 1926. Стор, 131+ (1).

409. Чекин-Яроцкий Я. Краткий очерк рабочего движения. 2-е

издание (Политграмота. Книжка за книжкой). Харьков. Молодой Рабочий". Стр. 54+(2).
410. Ек штейн Густав. Синдикализм и условия его развития во Франции.

Перев. с нем. Б. Колесникова. Изд. Укрбюро ВЦСПС. 1924. Стр. 60 +(4).

IX. ПЯРИЗЬКЯ КОМУНЯ

411. Бушуев В. Парижская Коммуна. Знание". 1926. № 1.

412. В іти к Семен. Паризька Комуна День МОДР у. Харків. Всеукр. ЦК
МОДР у. Стор. 46 +(2).

413. Дневник Коммуны. Материалы составлены Политпросветом ЦК
РКСМ. (Серия Клубные вечера"). 1924. Стр. 56.

414. День Парижской Коммуны в клубах. Изд. Путь Просвещения"
1924. Стор. 80 +(4).

415. Долинский С. Вечер Парижской Коммуны в клубе. Пособие для

рабочих, комсомольских и школьных клубов. Харьков. Пролетарий". 1925.

Стр. 111+ (4).
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416. Ленин Н. Парижская Коммуна. Статьи и ртрывки. Харьков. Изд.

Пролетарий". 1925 Стр. 94-j-(2).
417. Його ж. Те саме. Второе издание.

418. Лір В. Парижская Коммуна. День 8-го марта в коллективе Юных

Ленинцев. Харков. Изд. Всеукр. О-ва содействия Юному Ленинцу. 1924. Стор. 29 + 3.

419. Маркс К. Гражданская война во Франции (1870 1871). С введением

Ф. Енгельса. Перев. с нем. 3-є изд., с предисл. Сана. Изд. Наша Мысль". 1917. Ст. 80.

420. Його ж. Те саме. Одесса. ГИУ. 1921.
421. Його ж. Громадянська війна у Франції. З передмовою Фрідріха

Енгельса. Переклад. С. Буди. Харків. Червоний Шлях". 1925. Стор. 72.

422. Молок Я. І. Нариси побуту й культури Паризької Комуни 1871 р.

Переклад з російської. Харків. ДВУ. 1925. Стр. 94 { (2).
423. Муценек Я. Парижская Коммуна и МОПР. Издание 2-е. Исправл. и

дополн. Харьков. ЦК МОПР УССР. 1926. Стор. 79 +1.
424. Пакуль Н. Рецензія на: Н. Лукин (Н. Янтонов). Парижская Коммуна.

1871 г. Госизд. М. 1922. Стор. 407. Путь Просвещения", 1922, № 5, стор. 238 241.

425. Панченко М. Паризька Комуна (Статті, оповідання, вірші). Харків,
Книгоспілка". 1926. Стор. 54 +(4).

426. Парижская Коммуна. (Сборник материалов для агитации и

клубных вечеров). Пролетарские праздники в рабочих клубах. Бахмут. Изд.

Политпросвета Донбасса. 1924. Стор. 55 + (1).
427. Парижская Коммуна и МОПР. Сборник статей и др. материалов,

посвященных Парижской Коммуне, а также очерки о белом терроре в капитал.,

странах. Под ред. Я. Муценека. Днепропетровск. Окружком МОПР а. 1924. Стр. 94.

428. Парижская Коммуна (18-е марта 1871 г. 18-е марта 1925 г.).
Материал для доклада. Волчанск. 1925. Стр. 6 +(2).

429. Талес. Коммуна 1871. Перевод Ф. Г - е. Харьков. Изд. Пролетарий".
1925. Стр. 156-1-(4).

430. 18-е марта. Однодневная газета Харьк. Окружкома МОПР.

(Редколлегия : Я. Коновалов, Я. Рысс, Шиф). Харьков. 1927. Стр. 8.

X. КОМІНТЕРН

431. Бухарі н Н. I. Итоги Пленума ИККИ. Доклад на Пленуме Московского

Комитета ВКП(б) 4-го июня 1927. Харьков. Пролетарий". Стр. 72 (1).
432. Його ж. Международное положение и задачи Коминтерна. Отчет

Исполкома Коммунистического Интернационала. Харьков. Пролетарии" 1928. Стр. 162 + (2).
433. Й о г о ж. Міжнародне становище й завдання Комінтерну. Харків. ДВУ.1928.

Стор. 140 +(4).
434. Його ж. Міжнародній стан І завдання Комінтерну. Звіт XV-му З'їздові

ВКП(б) делегації ВКП(б) у ВККІ. Харків. ДВУ, 1928. Стор. 102 +(2).
435. Гірчак Євген. Шумськизм і розлом КПЗУ. Харків. ДВУ. 1928. Стр. 248.

436. Глаубауер Ф. Коммунистические партии и их ближайшие задачи.

Перев. с нем. рукописи. Харьков. Пролетарий". 1928. Стр. 42 +(2).
437. Гуревич Я. Возникновение и развитие Коминтерна. 1925, Стр. 223.

Рецензія В. Бушуева Нова Книга", 1925. № 7 8, стор. 15, і Христюка Н. Чер-
вонийгШлях", № 5, стор. 195.

438. Його ж Зарождение и развитие Коммунистического Интернационала.
2-е переработ. и дополн. издание. Харьков. Изд. Пролетарий". 1926. Стр. 279 + (1).

439. Його ж. От V до VI Конгресса Коминтерна. Харьков. Украинский
Рабочий". 1928. Стр. 158+(2).

'

440. Гюнтер В. Вопросы международного рабочего движения на VI-м

Конгрессе Коминтерна,Перев.М.Зельдович.Харьков. Пролетарий". 1928. Стр.4б+(2).
441. Залізний фонд Комінтерну, ДВУ. 1925. Стор. 56. Рецензія В.

Бушуева Нова Книга", 1925, № 7 8, стор. 15.
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442. Зільберфарб І. Міжнародне об єднання робітників освіти. Матеріяли
до Історії міжнароднього вчительського профруху. Харків. Червоний Шлях". 1925.

Стор. 104 +(б).
443. Зиновьев Г. И. Первое пятилетие Коминтерна. /Артемовен. Рабочий

Донбасса". 1924. Стр. 48.

444. Його ж. Ленін і Комуністичний Інтернаціонал (Ленінська бібліотека,

серія популярна). Харків. ДВУ, 1925. Стор. 63 + (1).
445. Його ж. П'ятиріччя Комінтерну. Харків. ДВУ. 1925. Стор. 15 + (1).

Рецензія В. Бушуева Нова Книга", № 7 8, 1925, стор. 15.
446. Його ж. Міжнародні перспективи і більшовизація. Харків. ДВУ. 1926.

Стор. 139.

447. Китайгородский П. Колониальний вопрос на VI Конгрессе
Коминтерна. Харьков. Пролетарий". 1928. Стр. 36.

448. Ленснер. Н. О программе Коммунистического Интернационала.
Харьков. Пролетарий". 1928. Стр 48.

449. Мануильский Д. Большевизация компартий. Харьков. Пролетарий".
1925. Стр. 27 +(5).

450. Його ж. Коммунистическая партия Польши и национальный зо-

прос. Доклад на III С езде компартии Польши. Харьков. Пролетарий". 1925.

Стр. 54+(2).
451. Його ж. Исторический перелом Германской Компартии. Харьков.

Пролетарий". 1926. Стр. 21+(5).
452. Мери и г Р. Военная опасность и задачи пролетариата. Харьков.

Пролетарий". 1928. Стр. 51. (Итоги VI - го Конгресса Коминтерна).
453. Питання VI- го Конгресу Комінтерну. Матеріяли й методичні

розробки дня парт., комсомольську профспілк. та кооп. сітки політосвіти, спец-

гуртків активу та самоосвіти. Харків, Пролетарий", 1928. Стор. 140 + (4).
454. Пленум ИККИ о выступлении т. т. Троцкого и Вуйовича (18 30-е

мая 1927 г.). Харьков. Пролетарий". 1927.

455. Програма Комуністичного Інтернаціоналу (ухвалив VI-й Конгрес 1-го

вересня 1926 року в Москві). ДВУ. 1928, Стор. 72 + (7).
456. Скрипник Микола. Джерела та причини розламу КПЗУ. Харків.

ДВУ. 1928. Стор. 150 +(2).
457. Шаховицький Ф. Vl-й Конгрес Комінтерну. Харків. ДВУ 1928. Стор. 34.

458. Його ж. До більшовизації компартій. Червоний Шлях". 1925. N° 5.

Стор. 165 170.
459. Ярославский Е. М. Об итогах VI - го Конгресса Коминтерна.

Доклад на собрании партактива Бауманского района 17/ІХ-28. Харьков. Пролетарий",
1928. Стр. 54 +(2).

XI. КОМІНТЕРН МОЛОДІ

460. Берлінський Конгрес Комуністичного Інтернаціоналу Молоді.

Переклад О. Ж. Харків. ДВУ. 1926. Стор. 111 + (1).
461. Зиновьев Г. Коминтерн Молодежи и его задачи. Речь на

торжественном собрании Московского Комсомола 24-го ноября 1924 г., посвященном

пятилетию КИМ. Харьков. ГИУ. 1925. Стр. 63 +(1).
462. Л я соцький Я. Комсомол Польщі в боротьбі. Переклад О. Н. Харків.

ДВУ. Стор. 99 Ч- (5).
463. Міжнародній юнацький день. Склав. Т. Мосенко. Харків. ДВУ.

1928. Стор. 220 +(4).
464. Мі ро ш е вс ь к и й В. Історія КІМ. Переклад О. Правда. Харків. ДВУ 1926.

Стор. 45 + (3).
465. Його ж. История КИМ. Популярный очерк. 3-є изд. Харьков.

Пролетарий". 1926. Стр. 53 + (3).
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466. Панченко М. Міжнародній юнацький день. Харків. Книгоспілка".
1926. Стор. ЗО -}- (4).

467. Сосновий Т. Рецензія на: Юношеское движение на Западе. Изд.

Молодая Гвардия". М. 1923. Изд. 2-е. Стор. 62. (Конспект руководства по

юношескому движению). Путь Просвещения", 1923, № 11 12, стор. 204.

468. Трублаїні М. Молодь за кордоном. Збірка уложив М. Трублаїні
Харків. ДВУ. Юнсектор, 1927. Стор. 116.

469. Цей тлін Є. Міжнародній юнацький день. Переклад Т. Кардиналов-
ської. ДВУ. 1925. Стор. 74. Рецензія Г. Овчарова Нова Книга", 1925, №7 8,.стор. 17,

470. Шавикін Л. Международный комсомол. Харьков, Пролетарий". 1926-

Стр. 25 -j- (3).
M. Пакуль
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Дон - кіхотство чи русотяпство?

(З приводу однієї рецензії)

Ми були оце свідками двох вельми важливих явищ у нашому культурному

будівництві : кінець грудня 1928 р. відбулася в Москві перша всесоюзна

конференція істориків - марксистів, а в лютому 1929 р. мала місце зустріч українських
письменників з руськими. Важливість цих явищ у тому, що вони, об єднуючи наш фронт
ідеологічний під єдиний ленінський прапор, довершили касування залишків тієї

обмежености, що в ній дотепер працювали наші наукові та літературні сили, не

завжди знаючи, що діється за власними межами на фронті нашого ідеологічного

будівництва. Важливість їхня ще й у тому, що вони поставили завдання спільними

зусиллями вирівнювати ті чи інші збочення на цьому фронті, взаємно допомагати

один одному в боротьбі з залишками буржуазних та дрібнобуржуазних течій

у нашому культурному будівництві, будівництві соціялізму.
Між засобами цього завдання цілком правильно було поставлено в першу

чергу марксистську критику, що дружньо допомагатиме вирівнювати наш фронт та

непримиренно наступатиме на ворожі нам течії, хоч звідки б вони йшли. Отже,

треба щиро вітати спробу наших руських товаришів не тільки ознайомитися з

творчістю, що йде нині на Україні, а й своїми критичними зауваженнями допомагати

й зі свого боку дальшому розвиткові цієї творчости в її революційно -

пролетарському змістові.

На нашому історичному фронті, зокрема, треба вітати такий почин. Загально

бо відомо, скільки можливих збочень на цьому фронті, зокрема, в бік

націоналістичного опортунізму, і то не тільки серед українських, а й серед руських

істориків. Загальновідомо також, що, за винятком окремих рецензій на наші

українські історичні праці, серед руських товаришів до останнього моменту не було
зацікавлення до того, що діється у нас на Україні на цьому фронті, в чім

щиросердечно й признавалися вони на конференції. Я взаємна допомога як від наших

українських, так і руських товаришів, шляхом самокритики в цій ділянці нашої

праці, для нас вельми бажана й цінна, маючи, зокрема, на оці багаті творчі сили

як своєю кількістю, так і своєю якістю саме серед руських марксистів - істориків.
Як же вдався на цей наш заклик перший почин з боку Горіиа в його

виступі з критикою перших марксистських праць українських істориків?
Перший свій виступ почав Горін з того, що на конференції, з приводу моєї

доповіді про Янтимарксистські течії в сучасній історичній українській науці**,
взявся обвинувачувати в збоченнях" мою популярну книжечку Коротка історія
України**. Я збочення** ці зводилися до двох моментів до моєї характеристики

буржуазії в революції 1905 р. та до її ролі в лютневій революції 1917 р.
Безперечно, ми всі були б Горінові вдячні за його зауваження, навіть у тому випадкові,

коли він узявся розглядати старе, ще не виправлене видання, складене ще й за

часів перших кроків марксистської думки в українській історії. Ті чи інші

зауваження, навіть щодо старих видань, нам вельми бажані, щоб не повторювати в

новіших працях старих помилок.
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Ллє наш критик** не те мав за мету. Його завдання дати не критику моєї

книжки, а дискредитувати цим шляхом ідею асоціяції істориків
- марксистів, що її

висував автор цієї книжки заздалегідь ще до конференції, протиставлючи її Горі-
новій думці про конечну потребу єдиного союзного товариства істориків -

марксистів. Горін цим своїм виступом хотів довести, що на Україні нема змоги

організувати окреме товариство істориків
- марксистів, нема змоги саме через те, що,

мовляв, навіть сам голова цього товариства автор названої книжки не

витриманий марксист, а що ж говорити про інших ?Ядже невипадково зараз же

Вечерняя Москва** так грубо накинулася на марксистську історичну думку на Україні,
що президії конференції довелося спростовувати її вилазку. Лдже не випадково

після конференції писала Кривошеїна в Известиях", що на местах" куди

сильніший вплив дрібнобуржуазних та буржуазних течій на марксистську історію, аніж

в центре". Ллє, коли перший виступ Горіна з критикою сам про себе ще можна

виправдати, ба навіть вітати за зауваження на ті чи інші помилки, очевидно,

коли б у них не було тенденційности в зв язку з ідеєю асоціяції, то вже аж ніяк

не можна виправдати чергового тенденційного виступу Горіна в Правді" за

10/ІІ 29 р. з рецензією на мою Історію України в стислому нарисі", де він

характеризує цю мою працю, як таку, що начебто підмінює клясовий підхід
формально- націоналістичним".

Які ж аргументи дає Горін для такого свого висновку? Перший аргумент

це докір моєму твердженню, що на Україні в 80-х роках відбувався бурхливий
процес розвитку промисловости, що давав усі умови й у нас, тобто на Україні,
для появу згодом імперіялізму. Невже ж Горін свідомо заперечує те загально вже

відоме явище, що вказує, як справді у 80-х роках почався бурхливий зріст
промисловости на Україні та якраз і на Україні складалися всі умови для тієї

економічної системи, що під назвою імперіялізму виростала в Росії після революції
1905 р.? Невже ж Горін хоче цим ще раз сказати, що Україна й тепер залишилася

аграрною, а не промисловою країною? Я чи розуміє Горін, яку політичну
постанову робить він цим запереченням, не кажучи вже про історичну помилку? Чи

не стає він в одні лави з тими, що й собі, заперечуючи існування великої

промисловости й фабричного пролетаріяту на Україні, пояснюють Жовтневу революцію
на Україні большевицькою окупацією"?

Яле Горін замісць продумати те, що пише, зараз же ставить мені ще один

тенденційний докір, мовляв: Яворский, переходя в XX в., отрицает существование

крупной украинской буржуазии, повидимому, на том основании, что она не была

настроена националистически**. Невже ж справді я це чиню, коли, не заперечуючи

наявности її існування, виключаю її з лав українського націоналізму, обмеженого
на дрібну буржуазію, на що довідку може Горін мати хоч би у М. Попова Очерк
истории КП(б)У ? Невже це помилка, що я констатую цим шляхи русифікації
України, шляхи колоніяльного походу руського та чужоземного капіталу на Україні
та його тенденцию к ломке национальных перегородок, к стиранию
национальных различий, к ассимилированию наций"? Невже ж це помилковий погляд, що

руський капітал на Україні, втягнувши українське поміщицтво в річище цього

походу ще в першій половині XIX ст., намагався асимілювати водночас і зріст
національної української буржуазії, що й соб; поростала пір'ям та ніяк не

встигала виламатися з обіймів непереможного свого руського конкурента, через що

й залишалася на стадії початкового дрібнобуржуазного свого зросту?
Яле йдімо далі слідом нашого критика", що докоряє мені, начеб то я

характеризую укр. с.-д. революционной" та РУП рабочей партией". Цікаво, по-

перше, знати, де Горін вичитав, що я називаю с.-д. революционной с.-д. , бо в

книжці написано, що на жаль, нащадкам РУП у не вистачило рішучости на

останній крок, щоб і собі стати під прапор революційного марксизму.

Дрібнобуржуазні ухили все таки перемогли пролетарські зародки, приглушили згодом їх

цілком, придушили угодовським націоналізмом". Невже ж Горін гадає, що це

характеристика укр. с.-д. як революційної с.-д.**? Де кажу я й про РУП, що вона
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стала рабочей партией0 ? Революційна Українська Партія виросла пишу я

не на пролетарській основі і не з пролетарською програмою. Це була
дрібнобуржуазна партія, до того націоналістична партія". І тільки після виходу з неї, правих
течій, коли РУП оформилася організаційно в УСД-Спілці та в УСДРП, і кажу я,

що вона в той час ставала робітнича партія", зауважуючи зараз же, що вона

хоч і ставала робітнича партія, але до революційного марксизму не дійшла" та

доводжу, чому саме не дійшла. Горін упевняє, однак, читача, що начеб то я пишу,

що РУП стала рабочей партией".
Чому ж так перекрутив Горін оцю мою характеристику РУП у та її

нащадків УСДРП та УСД-Спілки? Л тому, щоб підкреслити черговий свій докір,
начеб то я протиставлю укр. соц.-дем. РСДРП, зокрема, більшовикам, ігноруючи
притому взагалі ролю РСДРП на Україні. Про ігнорування РСДРП чергова
вигадка Горіна, а що я справді протиставлю укр. соц.-дем. більшовикам, то чиню

це тому, щоб точніше вказати на її націонал-соціялізм, на її дрібнобуржуазний
зміст, у противагу до революційно - пролетарської програми більшовиків. Саме
коли б я цього протиставлення не вчинив, саме тоді можна було б мене

засуджувати за те, що я затушковую характеристику УСДРП. Ще раз кажу: ніколи й ніде
я ні РУП у, ні УСДРП, ні УСД-Спілку не ставив на один рівень із більшовизмом

це свідомо вигадане Горінове твердження, як вигадане й те, що я ігнорую взагалі

РСДРП, як вигадане, врешті, й чергове його твердження, що у мене начеб то

национальный вопрос был одним из главных вопросов, послуживших причиной
раскола на II с езде РСДРП".

Перше встановимо, як у мене написано оце єретичне" місце. Після того,

як я оповів про розкол та його причину на II з їзді РСДРП, пишу таке: але з

нагоди складання програми партії виявлено ще й інші розходження між соціял -

демократами. Одне з таких розходжень було національне питання". Я далі йде роз-
яснення про те, в чому було це розходження. Звідки Горін узяв слова, що їх ніде

не знайде він у моєму тексті? Що хотів Горін цим докором сказати? Заперечити
взагалі актуальність цієї проблеми І Як же було насправді ? Рекомендую відкрити
XIX т. Леніна й прочитати статтю О праве наций на самоопределение", де ввесь

9 розділ .Программа 1903 года и ее ликвидаторы" саме й присвячений оглядові
та аналізі цієї боротьби, що вже в той час, ба навіть до з їзду, йшла в справі
національного питання з боку тих, що намагалися, як каже Ленін, піти на

постыдную уступку великорусскому национализму". В ньому й згадує Ленін, як ішла

дискусія в цій справі на самому з їзді, що породила згодом Семковських, Лібманів,

Юркевичів, що спричинила залишення РСДРП єврейськими та польськими соц.

демократами. Невжеж і цього Горін не бачив, не читав і не чув ніколи?

Щиро раджу йому прочитати цей томик. Ядже не годиться історикові -

марксистові не знати історії своєї партії. Вона може дала б змогу зрозуміти Го-

рінові й те, чому до революції справді не було на Україні окремого
організаційного об єднання більшовиків та чому справді щойно тільки 1918 р. на

таганрозькій нараді покладено організаційний початок заснуванню КП(б)У. Я про неї

Горін, здається, й не чув, коли з цього приводу робить мені ще один докір,
мовляв: у Яворского до Октябрьской революции на Украине отдельной
коммунистической партии не было" та пригадує мені про всеросійську квітневу
конференцію більшовиків, VI з їзд РСДРП(б) та II з їзд рад, на которых принимали

участие и большевики Украины". Більшовики України дозвольте вже нагадати

Горінові брали участь у з їздах РСДРП і раніш, не тільки 1917 р., але справа
в тому, що чи мали до 1918 р. більшовики на Україні свою краєву українську

організацію, якою щойно 1918 р. стала КП(б)У. Не годиться забувати факт
заснування КП(біУ, не годиться ставити знак рівняння в організаційному розумінні між

КП(б)У та попередніми комітетами більшовицькими на Україні. Забувати це

значить нічогісінько не второпати з історії революції й партії більшовиків на

Україні, не второпати і всенького значіння заснування КП(б)У для процесу нашого

Жовтня саме в умовах розв язання цим Жовтнем національного питання на Україні.
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Погляньмо ще на дві довідки", що їх дає Горін для своєї аргументації про

формально - националистическую установку" моєї книжки. Одна з них говорить

про отсутствие у Яворского истории пролетариата Украины, если не считать

нескольких абзацов". Невже ж так? Чи справді Горін читав мою книжку, де з

чотирнадцяти розділів шість трактують саме про історію пролетаріяту на Україні,
очевидно, в конкретній дійсності його клясового оточення. Адже про це кажуть

уже самі заголовки цих розділів, як: Початки робітничого руху", Змагання за

гегемонію пролетаріяту в рев. русі", Назрівання революції", Боротьба за

демократичну революцію", Проміж двома революціями", На шляху великої революції".
Невже ж це справді .несколько абзацов" ? Врешті, як же на вашу думку, шановний

критику, історію пролетаріяту на Україні треба викладати по-троцькістському,
без реального грунту та реального оточення, без історії тих явищ, серед яких

скерована була боротьба пролетаріяту за свою гегемонію, за свою перемогу?
Чи не формально - клясовий буде саме оцей підхід, що його рекомендує

фактично Горін? ,

Друга довідка" Горінова, ще й із цитатою, виявляє, що за моїм викладом

украинский кулак в 1905 г. был руководителем революции". Але чи читав Горін
хоч би цю цитату, що її наводить на доказ свого чергового докору мені? Коли б

її Горін був прочитав, він знайшов би там, що глитай ішов із поміщиком проти

революції, та що тільки народжений і ненароджений дрібний сільський буржуа,
нової й чистої породи, фактично й собі був за рушія в сільських заколотах", що

в них селянська біднота, сільське малоземелля вкупі з середняком стали за

основну силу". Невже ж ці положення дають хоч би будь-яку нагоду до такого

докору, як робить Горін, приписуючи мені визнання кулака за керівника
революції" ?

Отакі то Горінові аргументи". Треба визнати, що в історії нашої критики

вони справді небувале явище, скероване наявно на ошукання читача,

незнайомого з книжкою. Лдже ж важко гадати, що Горін справді остільки безграмотний,
щоб міг так мимохіть перекручувати, ще й так вигадувати свої довідки". Ллє

залишімо цей бік вдачі" нашого критика", вельми характерної взагалі для його

наукової методи". Розгляньмо тільки його провідну думку, що червоною, ниткою

проходить у названій рецензії.
Щоб знайти цю нитку, зберімо раніш власні положення нашого критика"

щодо української історії. їх можна коротко так формулювати : на Україні не було
бурхливого розвитку промисловости, вона, значить, і залишилася хліборобською
країною; не було й процесу колонізації й асиміляції національного капіталу на

Україні. Український національний капітал і поміщицько - буржуазний
національний рух український через те не відогравав у Росії революційної ролі, національна

проблема, як така, в історії партії не мала місця. На українському революційному
фронті в минулому, зокрема за революції 1905 р., виступав тільки сам пролетаріят
та сільський наймит, а всі інші соціяльні групи це єдиний контр-революційний

табор. М що цей пролетаріят руський, то історію клясової боротьби на Україні
через те треба розглядати тільки як територіяльну частину руського історичного
процесу, як це й прийнято в працях М. Покровського та інших. Яворський
порушив цю прийняту схему, через те його схема не більшовицька.

Я не буду торкатися того, чи М. Покровський, що дивився на національну
українську проблему, як на контр

- революційне явище, та дивиться к тепер на її

гасла, як на такі, що, на його думку, не играли почти никакой роли", через що

й викреслює їх з історії Росії XIX та XX ст., роблячи застереження, що можно

скореє себе представить историю первой русской революции, написанную с

украинской точки зрения, но это, мовляв, уже работа для украинского историка",
чи він справді дав правильно понять сущность украинского исторического

процесса", як про це запевняє наївно Шпунт, переконуючи, що у Покровського
Україна фигурирует самостоятельно". Всякому бо, хто критично читав праці
основоположника марксизму в руській історіографії, відомо, що він не то що не
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розглядав український історичний процес самостоятельно", а взагалі викреслював

його національну своєрідність із буття Росії на всенькому протязі XIX та XX в.,

захищаючи стару ідею єдиного руського історичного процесу в Росії. Я тільки

спинюся на тому, чи правильна накреслена принагідно Горіном у його рецензії
схема останньої доби українського історичного процесу.

Я вважаю, що вона помилкова, не ленінська, а еклектична в елементах

проміжних троцькізмові та русотяпству, дарма що цим разом Горін хоче

забезпечити себе формально вивіскою неодмінної потреби боротьби'з великодержавними

ухилами та з недооцінюванням національного питання.

Що маємо з троцькізму в Горі нових положеннях? Перше це принцип

розгляду історії робітничої кляси на Україні як річ у собі, без ув язки її з її

конкретною дійсністю в тих чи інших умовах, у тій чи іншій конкретній дійсності.
Друге це фактичне заперечування значіння селянства в революційному русі,
через що у Горіна 1905 виходить, як рабочая революция" та й годі, тимчасом як

у Леніна читаємо, що революция 1905 г. была буржуазно - демократической",
яка состояла из ряда битв всех недовольных классов, групп, елементов населения",

серед яких в основі були две различных социальных войны: одна в недрах

современного державно
-

крепостнического строя, вторая в недрах будущего, уже

рождающегося на наших глазах буржуазно-домократического строя".
Горін перекручує, однак, цю істину на свій лад, ще раз підмінює 1905 р.

1917-им, забуваючи, що пролетаріят, як гегемон революції, різно виступає в різник
історичних конкретних умовах, здійснюючи свою тактику гегемона революції,
залежно від різних етапів власного підготування в умовах реальних завдань цієї

революції. Через те Горін водночас одкидає й революційне значіння Селянської

Спілки, забуваючи, що Ленін таке пренебрежение к Крестьянскому Союзу"
називав филистерски - буржуазной ограниченностью кадета"; через те він фактично
ліквідує й Ленінове розуміння ролі пролетаріяту, як гегемона революції, коли

виступає проти виявлення цієї ролі в реальній дійсності 1905 р. та проти виявлення

цих мас, що складалися на цю дійсність.

Безперечно, що це неправильний підхід, неправильне розуміння революції

1905 р., скільки б не підмазував наш критик" свого обличчя крикливими фразами.
Можливо, правильна була б його увага, що мені треба було пояснити моє

положення про ролю пролетаріяту в цій революції ще більшим числом фактичних
даних, аніж це у мене є, але помилкова формально - клясова думка його про те, що

треба відкинути ті положення, що я їх даю для революції 1905 р. Адже за цим

рецептом довелося б стати саме на троцькістську плятформу перманентної
революції, скотитися вкупі з Горіном на меншовицьке заперечення ролі селянства

в революції. Аджеж і Троцький протиставив на той час не буржуазну націю
старому режимові, а пролетаріят буржуазній нації", заперечуючи й національну",
себто буржуазну революцію в Росії з її проблемою диктатури пролетаріяту та

селянства. Адже й меншовики виходили в оцінці селянства саме' з тих міркувань, що

й Горін, себто що селянство, мовляв, розшарувалося, диференціювалося, через що

його революційна роля загалом утратила своє значіння.

Не даремно Горін захищає так меншовиків перед моєю критикою й порівнянням
з українськими есдеками, не даремно дивується, чому то я критикую руських
меншовиків укупі з Плехановим за їхнє оборончество", яке я розглядаю в моїй книжці

як зраду революції.

Рекомендований Горіном троцькістський підхід до революції 1905 р.

безперечно веде водночас до заперечення будь - якого революційного значіння

національного руху на Україні в боротьбі проти февдально - поміщицької Росії. Воно

й зрозуміло. Як же може Горін надати революційного значіння українському
національному рухові, хоч би й 1905 р., коли ця революція виходить у нього не

буржуазно-демократична І Зрозуміло, що для нього це єресь, коли я все-таки надаю

революційного значіння й цьому рухові та розглядаю його як частину революції
1905 р., не затушковуючи аж ніяк буржуазної природи цього руху, замість того,
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щоб, за Покровським ідучи, заявити, що национальные лозунги в украинском

движении 1905 г, не играли почти никакой роли" хоч і згоджується все таки на

факт, що пред являлось требование местного языка в школе и суде, т. е.

национально-культурной автономии". Очевидно, що такий мій підхід мусив не

подобатися такому інтернаціоналістові*', як Горін, тим більше, що я ще й наводжу інші,

забуті" в руській історіографії факти про місце цього руху в революційній
боротьбі, для якого Покровський вважав за зайве присвятити хоч би кілька слів,

прохаючи читателя согласиться, что в сжатом" очерке трудно дать особый отдел

украинского движения" хоч би в таких розмірах, як, наприклад, для Грузії,
Фінляндії тощо. Ця моя сміливість і розлютувала нашого критика" до того, що він

уже й не вдавався до критичного розгляду книжки, забув" сказати, що все таки

нового й позитивного вона дає, залишив примітивні навіть норми поведінки в

ролі рецензента, нагадуючи цим Щеголівський у свій час виступ проти
малорусского сепаратизма".

Погляньмо, як Ленін дивився на національний рух у революції 1905 р.: В
Восточной Европе и в Лзии эпоха буожуазно-демократических революций только

началась в 1905 г.", писав він. Революции в России, Персии, Турции, войны на

Балканах вот цепь мировых событий нашей эпох. И в этой цепи событий только

слепой может не видеть пробуждения целого ряда буржуазно-демократических,
национальных движений, стремлений к созданию национально

- независимых и

национально - единых государств". Дивно, що дехто забув цю Ленінову формулу в

своїх працях, ще й кепкував іронічно з можливих спроб пристосувати цю формулу
до української дійсности. Дивно ще, що цього не бажає знайти й той, хто

начеб го бореться в ім я більшовизму за правильне розуміння цієї формули, а

водночас засуджує її методу, як формально-националистический подход". Невжеж справді

це формально - националистический подход", коли я беруся за цією методою все

таки розглядати оцей визвольний український рух, розшифровуючи його буржуазну
природу? М як назвати подход" у нашого критика", що хоче викреслити цю

Ленінову методу з історії та засудити національний рух як контр
- революційний ?

Як назвати оцей подход", що за формально - клясовою вивіскою викреслює
фактично українську дійсність з історії, вважаючи Україну лише за одну з руських

територій та й годі? Як назвати оцей подход", що робітничий рух на Україні відділяє
від його історичної дійсности, а водночас історичну дійсність викреслює з історії
клясової боротьби в Росії? Чи не формально - клясовий маємо тут подход", чи не

саме оцей национализм", що за маркою інтернаціональности" ховає ухил у бік

великодержавного шовінізму?
Відсутність у Горіна діялектичного розуміння революційного в свій час

значіння українського національного руху й привела його до помилкового

визначення цього руху, як абсолютно контр
- революційного і в революції 1917 р. Горін

розглядає 1917 р. і його зміст соціялістичної революції як щось абсолютно незмінне,

він хоче бачити цю революцію чистою", а через те всі інші явища, разом і

Центральну Раду абсолютно кладе по той бік революційного фронту. Ніхто не стане

заперечувати, що буржуазна Центральна Рада гальмувала соціялістичне здійснення

Жовтневої революції, що боролася проте неї, але де того часу, коли переростала

буржуазна революція в соціялістичну, чим не відігравала й вона об єктивно в ролі
допомоги в складенні умов для перемоги Жовтневої революції в Росії взагалі,

розвалюючи міць російського імперіялізму?
Нагадаю Горінові те, що писав Ленін про ірландське повстання 1916 р.:

Социалистическая революция в Европе не может быть ничем иным, как взрывом
массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных". Такою масовою

боротьбою, між іншим, на Ленінову думку, є борьба угнетенных наций в Европе,
способная доводить до восстаний и уличных сражений, до нарушения железной

дисциплины войска и осадного положения"... через що продовжує Ленін свою

думку мы были бы очень плохими революционерами, если бы в великой

освободительной войне пролетариата за социализм не сумели использовать всякого
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народного движения против отдельных бедствий империализма в интересах

обострения и расширения кризиса". Чи не це мав Ленін на увазі, коли виступав 1917 р.

проти Тимчасового Уряду, що відкидав домагання Центральної Ради? А тимчасом

Горін просто хоче викинути з історії ролю Центральної Ради на весні та влітку
1917 р. в розвалі російського імперіялізму, не хоче розглядати революції 1917 р.

діялектично, а хоче бачити її від перших початків чистою". Кто ждет чистой"
социальной революции, тот никогда ее не дождется" писав Ленін напередодні
1917 р. на адресу тих, хто аналогічно Горінові, виглядаючи чистої" революції,
засуджував повстання ірляндське, як шкідливу для справи революції в Англії авантуру.

Кто называет такое (себто національне) восстание путшем", тот либо злейший

реакционер, либо доктринер, безнадежно неспособный представить себе

социальную революцию, как живое явление".

Горін не читав, здається, цього у Леніна, коли так легковажно викреслює

Центральну Раду з революції 1917 р., а коли й читав, то в своїй принципіяльній
послідовності в національній проблемі не забажав навіть зрозуміти, що розглядати

й характеризувати ролю й місце Центральної Ради в революції 1917 р. на весні й

восени того ж таки 1917 р. не діялектично не можна, та ще менше можна її

взагалі викреслити з історії 1917 р. Український національний рух, як і всякий

національний рух, не абсолютно негативне явище при всіх умовах, при всіх етапах

свого історичного процесу, це вже час знати й зрозуміти не тільки Горінові.
Але залишімо захований за рецензію на мою книжку нарис історичної схеми"

Горіна. Наведене вище досить яскраво говорить само про себе, що ця схема",
як і вся рецензія, захована начебто за ленінізм, нічого спільного з ленінізмом не

мають, а є свідоме перекручення основ ленінізму в історії, що й вказує не тільки

на формально - клясовий підхід нашого критика" до історичного процесу, а й на

його збочення в бік наявного великодержавного шовінізму, ft чи треба нам таких

критиків", що замість вказати на дійсні хиби й помилки в нашій історичній
літературі, беруться тенденційно дурити читача, перекручуючи ленінізм псевдо -

інтернаціоналізмом, про це хай скаже вже сам читач.

М. Яворський

С т у дії з історії України науково-дослідчої катедри і с т о -

По цей час в УСРР історію України студіюють такі н.-д. катедри: 1)
Харківська н.-д. катеера історії укр. культури ім. акад. Д. Баталія з філією в Одесі

(на чолі з проф. М. Слабчеиком) до р. 1929 видрукувала 7 ч. ч. своїх збірників;
2) також Харківська катедра історії України проф. М. Яворського (в складі Укр.
інституту Марксизму - Ленінізму) праці її співробітників друкувалося головним

чином у ж. Прапор Марксизму" й, крім того, окремими виданнями; 3)
Дніпропетровська катедра українознавства не випустила ані одного збірника; 4)
Катедра Ніженського ІНО праці її друкується головним чином у Записках НІНО"
та в академ. виданнях і 5) Київська катедра історії України під керівництвом акад.

М. Грушевського. Фактично видання УАН ( Записки", ж. Україна" тощо) в

історичній частині найбільше віддають місця співробітникам Академії і взагалі

київських закладів, зокрема цієї катедри, і тому тільки ч. 2 спеціяльного збірника
катедри історії України, звичайно, не може говорити про послаблену наукову
активність співробітників цього закладу. Власне, цей збірник ні в чому й не

різниться від інших збірників УАН прим., Історично - Географічного", хіба тільки

тим, що саме до цього т. 2 додано звідомлення про роботу катедри J).

*) Деяке повторення з цього звідомлення див. ще т. І Студій катедри", ж.

Україну", ч. 5 за р. 1928 та Записки і.-ф. в. УАН", т. XX. До речі, звідомлення,

вміщені в названих виданнях, відбивають не дуже високу думку киян про праці

харк. дослідників (прим., див. про лівобережні архіви).

14 Прапор марксизму 213



Зі звіту катедри видно, що вона існує від р. 1924. Характерне в роботі й

лляні катедри це підвищений інтерес до соціяльно - економічної історії України,
не тільки Правобережної, з Галичиною, але почасти й Лівобережної за час XVII

перш. пол. XIX ст., хоч, як виявляється, чимало з проблем, намічених кол. пляном

до проробки ще в р. 1927, не були пророблені, як, очевидно, не будуть зреалізовані
й протягом поточного року, і їх вірніше вважати за п ятилітку" катедри. Остання

являє собою колективну школу: семінари, курсові заняття, в процесі всього

цього підбирається та підготовляється кадр аспірантів катедри.

Катедра розпадається на 2 відділи історії України та примітивної культури

(при останньому є кабінет). Катедральні робітники цікавляться не тільки питаннями

з історії України, але й з питаннями методології історії, працюють над засвоєнням

марксівського світогляду (кер. проф. О. Гермайзе). Погляньмо ж, як відбилися

наслідки цієї роботи на працях катедри, вміщених у рецензованому зб. її, т. 2.

Увесь том 2 присвячено історії України й складено його з таких двох частин :

1) огляди досягнень укр. історичної науки (разом з літературою), за 10 р. р.

і 2) розвідки та матеріяли на окремі історичні теми.

До першої ч. збірника входять статті О. Гермайзе, К. Копержинського,
М. Ткачеика та С. Глушка. Загалом у темах цих авторів немає будь-якої
пропорції: тоді, коли історичну науку розглядається загалом (Гермайзе),
археологічні праці оглянені тільки щодо Київщини (М. Ткаченко), а з тематичних оглядів

зачеплено тільки селянське питання (Глушко). Це справляє вражіння найменш

якоїсь випадковости в підбиранні цих тем ...

Проф. О. Гермайзе в своєму короткому огляді, Українська історична наука

за останнє десятиліття" подав начерк праць так окремих учених (Багалій,
Грушевський) за ці р. р., як і окремих закладів (УНН, катедри тощо). Огляду
розвитку нашої науки автор так таки й не дав, як немає також і клясового

підходу до з ясовання етапів еволюції науки, її змісту відповідно до цих етапів,

клясових намагань, напрямків дослідження, тематики та методи, зовсім поминувши

при цьому будь-які розходження в окремих школах історичних, тощо. Я між тим,

оглядаючи еволюцію української історичної науки та той баланс, з яким ця наука

прийшла в УСРР на X р. р. Жовтня, безперечно, тільки так повинен був автор підійти

до своєї теми. Між тим О. Гермайзе від цього завдання ухилився. З усього,

звичайно, виходить, що для такого досліджування треба було б мати вичерпну

бібліографію історичної літератури на Україні за ці 10 о. р. Отож і вийшло що автор
свою увагу більше зосередив на питаннях організації укр. істор. науки та на її

стані тільки за ближчі останні роки 1) .

У цьому огляді ніде не помітимо, щоб автор якось поділяв сучасних
українських істориків" всі вони, мовляв, радянські, простісінько разом прочищають
шляхи до нових задач" і таку гармонію в огляді можна помітити на протязі всього

революційного десятиліття, ніби українські історики, прим., років 1917 1919 чи

1920 1921, стояли собі осторонь від революції і терпляче очікували, аж поки

ущухне потроху буря соціяльного змагання" й радянська дернова нарешті дістане

змогу більше уваги приділяти культурному фронтові й науковій роботі" (XX ст.) і..

З таким поверховим розумінням розвитку нашої науки ніяк не можна

погодитися. Ядже навіть сам керівник катедри ак. М. Грушевський припускав таке

розуміння культури в її окремих ділянках, як соціяльної функції громадянства", й

визнає, що завданням дослідника є вивчити, що саме в цю функцію вкладає

громадянство в різних стадіях своєї еволюції, яку службу несе ця функція
(підкр. наше, Я. К.) в сумі громадського життя і як відбиває в собі се життє ..."'- ).

') Деякі праці, названі в огляді, формально й не належать до цього

десятиліття (прим., праця ак. К. Воблого Нариси з істерії цукр. промисловости на

Україні" , т. І, 1928).
2) М. Грушевський, Історія укр. літератури, т. І, с. 20.
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Отже, через відсутність саме наукового дослідження розвитку української
історіографії за ці р. р огляд О. Гермайзе, поданий у такому вигляді, майже нічого-
не дає, зокрема не відтіняє справжніх досягнень радянської історично? науки в

умовах десятиліття, а, значить, не дає того, що обіцяє тема. А між тим історична
наука українська за ці 10 літ пройшла принаймні 3 періоди : 1917 1919, 1920 1921
1922 27, від служби національно-демократичній буржуазній революції дійшла
до служби соціялістичній революції, від буржуазної ідеалістичної до

матеріалістичної марксівської. Поминути це все, значило не сказати нічого, говорячи про
нашу науку за революційне десятиліття.

Докладний цікавий огляд з українського літературознавства подав К. Копер*
жинський Укр. наукове літературознавство за ост. десятиліття4'. Робота ця містить

у собі також і аналітично - критичні бібліографічні уваги й виходить т. ч. за межі

скромно визначеного самим автором інформаційного44 завдання (ст. LII). Цей
дослідник орудував уже з солідною вичерпною бібліографією, хоч і зачіпає праці
не тільки укр. авторів, не тільки з Рад. України (Дорошенко й інш.). Загалом же,

очевидно, ця робота більш сповнила б своє справжнє завдання, коли б її було
вміщено не в цьому, а у відповідному літературознавчому виданні...

М. Ткаченко в своїй статті подає огляд археологічного вивчення Києва та

Київщини за ост. 10 р. р.44. Огляд цей містить і критичні оцінки праць у зв язку
з попередніми дослідами й має цілком науковий спеціяльний характер. Авторові
неминуче доводиться виходити за територіяльні межі теми (прим., згадувати й про

розкопи проф. В. Щербаківського на Полтавщині) і тому краще було б (що тільки

підвищило б інтерес до огляду
- статті), якби М. Ткаченко поширив був терито-

ріяльно свою тему на всю Україну, що не на багато обтяжило б автора (основний
район дослідів автор захопив уже) при очевидній авторової глибокій

бібліографічній обізнаності.

С. Глушко в своїй ст. дає огляд Селянського питання в укр. науковій
літературі за ост. 10 р. р.44.схПочавши з широкого та неясного визначення селянського

питання комплекс соціяльно-економічних і

політично-право в и х (? А де ж розмежування останніх із соціяльними ? Ант. К.) домагань,
що їх ставили широкі маси сільського населення перед

владущими верствами, для забезпечення нормальних (? Що ж

розуміти під цим терміном? А для заможного селянства кріпацької й пізнішої доби

теж в однаковій мірі, як і для решти селянства, тільки нормальних44? Ант. К.) умов
свого існування, а також увесь той процес боротьби за

реалізацію т и х д о м а г а н ь44 (А де ж місце в цьому визначенні для економіки

селянського господарства? А. К.). Автор констатує, що селянство повсякчас

перебувало на Україні під гнітом пануючих верств44. Далі в

автора є низка розходжень із самим собою: то в нього лише (sic!) на протязі
останніх двох століть селянство дедалі то все більше починає виявляти великий

інтерес (sic!) не тільки до економічного, а й до політичного (?!) життя країни44
себто свідомість, якій міг би позаздрити сам пролетаріят, то ще (а де ж далі?)
в середині XIX ст. селянство України було в скрутному стані44 (ст. LX).

Ми вже не кажемо тут про те, що для автора цих рядків очевидно й у серед.

XIX ст. усе селянство України було в скрутному стані44 тоді де б узялися
заможні кріпацьких часів? Отож у автора є одне характерне розуміння селянства

воно ж, мовляв, ще 200 р. р. тому починає виявляти великий інтерес1) не

тільки до економічного, айдо політичного життя країн и44; для С. Глушка
ще від того ж таки часу безсумнівною є наявність якоїсь загально- с еля нської

свідомости й активности44. При цьому анічогісінько не згадано про те, що

може ж на революціонізацію селянства хтось впливав все таки від кінця XIX ст.

Як відомо, марксистське розуміння розвитку істор. процесу XIX XX ст. та ролі в

) Підкреслення скрізь наші. Ант. К.
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ньому окремих соціяльних верств інше. Де ж у всій цій мішанині наслідки активної

роботи семінару марксизму та ленінізму катедри ?..

Викликає далі здивовання (інколи прямо наївністю своєю) й розуміння (чи

вірніше нерозуміння) окремих історичних моментів ось, прим., реформа 1861

року. Її, виявляється, вжив російський уряд, шоб запобігти лихові", тільки як

профілактичний засіб", п і д т и с к о м фінансових труднощів і

систематичних селянських заворушен ь ... (підкр. наше Ант. К.). Реформа"
не як експропріяція, не як етап у розвиткові суспільно - економічного життя країни,
а тільки як засіб", простісінька реформа (без лапок), якої могло б може й не

бути, коли б не ті (мовляв,рідкі?), очевидно, причини, як прим., фінансові
труднощі" рос. уряду, чи що!.. Немає чого викривати, оскільки старе й ненаукове

це розуміння в ньому наука авторова не пішла ані на крок уперед... І це після

роботи низки курсів з методології, історії тощо !. .

З реформи, каже далі наш дослідник, селянин (взагалі?) вийшов
економічно знесиленим і прив язаним до свого наділу". Як же тоді й де міг рости далі

куркуль залишається спитати в автора. Правда, автор наводить деякі цифрові
дані про окремі типи господарств пізніших часів, але після всього сказаного вище

вони вже нідочого. Навпаки, їхнє наведення свідчить тільки зайвий раз про те,

оскільки поверхово й штучно шукають часто наші історики економічної бази":
вона в них, як і цим разом, є тільки ніби неживий формальний додаток. Нарешті,
щоб селянські всі мрії здійснилися", треба було великого революційного
зрушення", яким і був, мовляв, р. 1917... Оце така, як бачимо, уся передумова й

оцінка цієї революції!
Отож увесь цей відносно цікавий, як на наш час, вступ до огляду літератури з

селянського питання за р. р. 1917 1927 авторові був потрібний, бо ж майже всі

дослідники селянського питання... завсіди в своїх працях торкалися того чи іншого

моменту з цієї наміченої сфери". Було, каже автор далі, різне розуміння причин
селянських рухів а от чому саме було різне, чого бракувало при

цьому, з чим було зв'язане це все розуміння для певного часу та я к воно

розвивалося автор теж не говорить .. .

Ніяк не можемо погодитися з автором, коли він дореволюційну проробку та

розходження в поглядах з селянського питання виводить тільки з неможливости

раніш користуватися найголовнішими архівними фондами тощо" (ст. LXIII), коли,

мовляв, цінні архіви (судові аж до банківських включно) були таємницею".
Немає чого казати, що це ж очевидна дурниця: якби так, то не було б праць Ігнато-

вич, Семевського та багатьох інших, а також і праць про роботу банків (прим.,
кол. Крестьянского" по тій же Київщині) тощо. Необізнаністю елементарною

віддає від твердження авторового, що раніш дослідники задовольнялися тільки...

звістками із преси" !

За таким вступом автор переходить до огляду окремих праць, подаючи їх

так за авторами, як і за збірниками, та добами, почавши від селянського питання...

аж з XVI ст. Тут автор переказує основні думки дослідників інколи й з

критичними зауваженнями, що з ними не завжди можна погодитися (див., прим., одзив"

про роб угу О. Назарця); є невірні, неперевірені відомості як от твердження, що

Н. Ю. Мірза - Авак янц розробила рухи 1902 року тільки за друков. матеріялами

Ц. А. РСФРР... Поминувши зовсім р. 1825 (надбання з ювілею в р. р. 1917 1927),
взагалі XIX ст. (не згадавши праць Флоровського та інш. та не згадавши нічого

про праці з питань до істор'ї селянства ще до XVI ст.~ Рубінштейиа, Максимейка,
тощо), автор більше спиняється на р. 1905 7, в свою чергу, не згадавши вже

після цього літ-ру з рев. 1917 р., і взагалі у автора є більше згадок про

літературу тільки кінця десятиліття перше п ятиліття у нього майже випало !

Огляд взагалі неповний; не по-дослідницькому, не як до наукової роботи
підійшов автор до своєї теми. Тому ніяк не може задовольнити ця стаття читача

через свою поверховість, неповність та абсолютну плутанину в світогляді автора,
в його розумінні істор. процесу.
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Отож, такими уявляються нам праці з цієї першої історично
- бібліографічної

частини збірника.
Далеко цінніший дальший розділ розвідок і матеріялів у цьому збірникові.

Першою йде стаття П. Федоренка Завдання вивчення манастирського

господарства". Тут автор руба ставить питання про потребу якось раціоналізувати нашу

дослідчу роботу. Автор прикладами доводить, що фактично цілу низку проблем
ми проробляємо гуртом, але кожен із дослідників при цьому йде своїм шляхом

(прим., розробка Румянц. опису). Поділившись же при цьому досвідом, пляном

роботи на початку її, можна було б уникнути сили помилок, зайвої може роботи.
Автора цікавить Манастирське хазяйство Гетьманщини в XVII XVIII ст. .

Отож, приступаючи до цієї роботи, дещо вже зробивши, автор і ділиться тут
своїм власним робочим пляном, увагами до роботи.Напочатку подається огляд праць з

історії манаст. госп-ва, з їх оцінкою (Лазаревського та інш.). Автор у манастир-

ському госп - ві вбачає диференціяцію, вважаючи його переважно за великовлас-

ницьке (ст. 9).
На думку автора, виучування манастирських господарств слід було б

провадити за типами (велике, серьйозне, дрібне). Критерієм до встановлення типу є:

1) об єкти й засоби господарської експлоатації й 2) організація госп - ва" (ст. 10).
Ув язує це автор і з особливостями районів, наводить фактичні дані з історії
окремих манастирів.

Автор намічає й окремі розрізи, відділи свого дослідження. Нам здається,

що й до історії манастирського господарства слід було б підійти з певною

періодизацією (за ці два стол. можна виділити 3, а то й 4 періоди). Щодо завдань

відділів дослідження, то тут також не можна обійти надзвичайно цікавого

питання заможність і розшаровання, виробничі стосунки в нетрах самого

манастирського селянства; слід поставити питання про відшукування джерел до цього )..
Надзвичайно важливе при цьому питання висвітлити процесі концентрації
манастирського господарства, що не припинявся аж до 1786 року (дата секуляризації)
й має багато спільного з поміщицько -

старшинськими господарствами на Україні
взагалі.

Окремо автор спиняється на джерелах, вимагаючи критичного підходу до

них. Автор розбиває джерела за формою на нашу думку, корисніш було б

розбити за фондами, а в межах останніх за формою3). Взагалі ж. на нашу думку,

це дуже цінна, оригінальна робота; стане вона в пригоді й дослідникові

старшинського господарства XVII XVIII ст. й навіть у деякій частині дослідникові

кріпацько-панського господарства XIX ст.

С. Шамрай видрукував розвідку Путні бояри в маєтках Києво-Печерської
Лаври XVIII ст. . В ній автор подає відомості про один з уламків суспільного ладу
серед манастирського життя, що від пол. XVII ст. зберігся й у XVIII ст. Мова йде

про путніх бояр". Девчому їхні обов язки навіть сходилися зі службою бояр ще

в XVI ст. (кур єрська служба тощо). Бояри в XVIII ст. наставлялися з підданців,

користувалися при цьому певними привілеями й часто складали серед селян най-

заможнішу групу. Автор не виводить, звідки ріс добробут цих бояр, коли їх

призначалося з бідних чи середняків", не говорить про їх господарство поруч з-

іншими групами селянства на той час: чи не був це вершок заможних з функціями,
інколи й боярськими, як полегкістю? Як ставилася при цьому Лавра взагалі до

факту диференціяції свого селянства? Але це вже питання додаткові автор

справді вперше зачепив і виявив цей цікавий пережиток дореволюційних років.
Тут тільки хіба скажемо те, що такі пережитки можна й слід шукати також і по

) В цьому ж таки збірникові далі С. Шамрай згадує й про таку
диференціяцію, що її вносили путні бояри" серед манаст. селянства.

2) Почасти описи фондів того часу, як і праця В. Романовського Нариси
з архівознавства" та історія установ гетьманщини, дають для цього відповідний

матеріял.
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старшинських маєтках Гетьманщини. Приміром, у наших руках є аналогічні

матеріяли по Переяславському полку.

П. Нечипоренко видрукував ст. Національні строєній 1748 65 р. на По-

сем'ї та їх відношення до господарства гетьм. Розумовського".
Відбудування міст Глухова та Батурина автор зв язує з тим'процесом

відбудування міст Росії", що докотився на Україну тільки в др. пол. XVIII ст. (ст. 45),
й ставить державне' будування поруч із будуванням оборончої лінії та міст на

півдні України.
Автор подає докладні відомості про деталі будування. Матеріял до цього

автор бере так архивний, як і друкований (Лазаревський тощо). Правда, якось у

автора непомітно логічного розвитку думки є часте повторювання, ухилення

від теми (напр., ст. 47), окремі частки розкидано по різних кінцях теми (порівн.
ст. 55 та поч. статті). Але цей його матеріял, разом з іншими раніш видрукова-
ними начерками про ці ж таки строиния", збагатив соціяльно - економічну історію
XVIII ст. (умови роб. праці, її організація тощо). Основне, що повинен був би

уявити собі автор, підходячи до цієї теми, це функції й межі господарства

державного гетьманського та урядового й власного його Розумовського. Очевид но,

він з цим увесь час плутає: то в нього є кошти укр. державної скарбниці", які

Розумовський не розрізняв від коштів власної економічної канцелярії" (ст. 54),
то говорить про экономическую сумму", як частку і формально власного

господарства Розумовського (ст. 46). Треба пам ятати, що на час Розумовського
державними фінансами відала Ген. Військ. Канцелярія; з реформою Теплова ранго г.

маєтності, разом з власними українськими, були об єднані в управлінні однії
Эконом. Канцелярии", решта особливо, рос. маєтності (Московські тощо

складали цілком приватну власність графа Розумовського. З ліквідацією

гетьманату майже все з Эк. Канцелярии" перейшло до його рук, але це вже було
пізніше. Автор так і не розв язує, чиєю ж з цих трьох суб єктів власности була справа

нац. строєний".
Із заголовку статті можна було б сподіватися, що автор дасть відповідь на

це питання щодо господарства Розумовського, але зрештою не тільки не

висвітлив цього, а навіть нічого не сказав про саме господарство гетьмана, пообіцявш и

дати це в черговому огляді укр. маєтків, поруч з його (Кир. Розумовського)
господарською діяльністю взагалі" (ст. 55).

Тут очевидне непорозуміння з формулюванням теми...

Таким же непорозумінням є зв язок строєний" у Батурині та Глухові з

процесом відбудування місту Росії", поруч навіть з будуванням... Одеси, Херсону
тощо. Звичайно ж, причини тут були різні й валити ці всі події в одне місце

не слід.

Далі йде розвідка Ів. Кравченка Ямпільський маєток наприкінці XVIII та

в перш чв, XIX в." (ст. 56 95). Тема нова й цілком оригінальна, а тому ми більше

пиняємося на цій роботі.
Завданням своєї цієї праці автор ставить простудіювати економіку га

організацію панського хазяйства за часів переходу від фільварка до економії в Ямпіль-

ському маєтку на Поділлі, а разом з тим з'ясувати, які зміни в організації
панського хазяйства впливали на економічні відносини між населенням цього маєтку
та поміщиком" (ст. 56).

За джерело до роботи стали судові справи, що виникли в наслідок

судового процесу при розділі Ямпільського маєтку" (ст. 56). Вся сума документів

(господарчі звіти, книги, листування тощо), що входять до цих справ, подають ,нам

досить вірну картину цього хазяйства... На жаль, увесь цей матеріял не є повний"

(ст. 57). Всежце неспиняє автора від того, щоб освітити поставлені завдання". Вся

робота складається з таких частин: 1) господарчий розвиток краю, 2) маєткове

(панське) господарство й 3) повинності та рух населення.

В першій частині автор говорить про господарчі зміни, що сталися в краї
в зв язку з розділами Польщі (перенесення ринку збуту на південь), про роботу
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торговельних компаній у XVIII ст. (експортування збіжжя через Чорне море та на

Захід). Піднесення 80-р. р. змінилося в 90-р. р. кризою й сільське господарство

Брацлавщини в останнє десятиріччя XVIII ст. занепадало" (ст. 63). Піднесення поч.

XIX ст. триває до р. 1806, відколи до 1813 р. настає знов криза експорту, після

чого до 20-х р.р. невпинно зростають так продукція, як і вивіз та ціни на

збіжжя. З 20-х р. р. знов настає занепад (мита в Англії, стан комунікації тощо)
й ціни за весь період 20 30-х р. р., за виключенням 1834 р. (недороду)
знижаються" (ст. 64). Автор наводить за друкованими та почасти арх. джерелами (Казенна
Палата, Губ. Правління тощо) низку цифрових даних щодо цін та експорту за

різні роки; тут І. Кравченко приходить до висновку, що якраз на кінець XVIII

поч. XIX ст. припадає доба переломова в переході фольварка на економію в краї
й гадає, що якраз економ, розвиток цього маєтку дасть... глибше розуміння
переломової доби в історії панського господарства на Поділлі" (ст. 65).

Розділ про маєткове господарство починається з нарису історії м. Ямполя.

Придбане гр. П. Потоцьким у 80 р. р. XVIII ст., м. Ямпіль після збанкрутування
власника переходить у власність казни та кредиторів. Тут автор розповідає про
систему кредиторського управління від р. 1796, в кінець хижацького. Р. 1806 маєток

поділили на 11 часток і до 1825 року він перебував у приватних руках, частково

зосереджений у руках орендаря. Після 1825 р. маєток знов переходить до казни

в завідування двор, опіки.

Говорячи про панську економію взагалі за ці роки, автор приходитьдо висновку,

що цей маєток переходив з фільварка на економію, хоч через безгосподарність і

запізнившись щодо цього. Перехід цей ішов поруч з поширенням земельної площі

за рахунок зменшення орендного фонду, збезземелення селянства, збільшення

засобів виробництва,угноювання тощо.За цим автор розглядає окремі промислові статті

прибутку маєтку, в першу чергу виноградництво, млинарство, гуральництво та бро-
варництво, сукняне та панчішне виробництво тощо, здебільшого здаване в оренду,

невелике на розміри. Найбільшим і найвірнішим джерелом доходу в маєткові були
фіскальні прибутки, що виходили з привілеїв, зв язаних з володінням містом

(акциз), мита тощо).
Автор наприкінці розділу про панське господарство приходить до висновку, що

за першу чв. XIX ст. підносяться статті прибутків, які зв язані були з сільським

панським хазяйством", за цим уже констатує дальнішнй розвиток панського

хазяйства" (ст. 83).
Далі автор розповідає про повинності населення, що все відбувало чинш

(євреї ремісники, шляхта), а селянство ще й данинами та панщиною. Розмір цього

всього різний І згодом збільшувався.
Після цього автор встановлює рух окремих груп населення, почасти за їх

заможністю (халупні, ґрунтові, з якими будівлями тощо). В Ямпільському
маєтку підупали заможніші верстви селянства та ремісництва, як продукційні сили,

а натомість підсилилась єврейська (sic!) й взагалі (sic!!) торговельно-капіталістична
група населення та зросла кількість пролетаризованої селянської людности"

(ст. 95). За причину до цього автор вбачає зовнішню політику панської верстви її
нагромадження та перетворення господарства в формі аграрно

- й почасти

навіть індустріяльно - промисловій" (ст. 95).
На цьому закінчується авторова робота.
Як уже ми цитували вище, автор поставив таке завдання перед своєю

роботою : 1) простудіювати економіку та організацію панського хаз-ва, 2) з ясувати,
які зміни в організації панського хазяйства впливали та як саме на економ,

відносини все це за часів переходу від фільварку до економії в краї взагалі. Ці

завдання, очивидно, передбачають перш за все наявність типового, панського

господарства, з нормальними передумовами щодо керівництва, населення, експло-

атації тощо. Важливо дуже, звичайно, разом з тим і те, оскільки хронологічно та

якісно задовольняє при цьому й саме джерело. Відповідь на це можна дати таку
маєток не типовий : його справді не можна, може, називати й маєтком", як не
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можна говорити про поміщика" в ньому взагалі. Лджеж 1) маєток цей гр. Пото-

цький придбав і експлоатував не як маєток, а як транзитний пункт (ст. бб); 2) з

1796 р. (дата неясна 1795, 1794 чи 1796?) й далі тут немає певного господаря,

що прагнув би дійти до більшого господарського зиску без загрози руйнації
самого господарства. Ті тимчасові власники, що перебували в маєткові за

досліджувані роки, справді дивилися на маєток, як на своєрідне кормление", компенсацію

за борг, відціля цілком натуральна така надмірна хижацька експлоатація маєтку,

що навіть урядові органи мусіли вживати заходів до її припинення чи зменшення.

За таких умов, звичайно, говорити про якусь типовість не можна; тут, щоправда,
можна тільки шукати (і то з корективами щодо часу тощо) деяких аналогій,

окремих явищ, властивих економіці панського господарства на той час. Звичайно,

говорячи все це, ми не збираємося зовсім знецінювати розглядувану роботу
мова йде лише про надання їй належного значення.

Крім вище згаданого, при цьому слід сказати трохи про авторові джерела )
Як згадувалося вище,до студій над маєтком автор використав переважно судові архіви.
Позитивного в цих матеріялах те,що вони більш - менш одноманітні (інвентар, господ,

звіти) й т. ч. зовнішню перевірку фактів можна провести. Яле гірше з другого

боку. Цих джерел все ж замало: немає фамільних матеріялів, немає матеріялів
опіки, дворянського архіву тощо. Можливо, що подбавши про виявлення таких

фондів, можна було б заповнити ті прогалини, які є. Я прогалини чималі й насамперед

хронологічні: найцікавіша доба 1806 1820 не має матеріялів; ті ж матеріяли,
що є (прим., господ, звіти основне джерело авторове), теж при критичному
ставленні до них (чого не помітно в автора) гублять частину своєї вартости. Річ у

тому, що господ, звіти подавали самі тимчасові управителі
-

кредитори, при яких

майно розкладалося" (ст. 68), а значить покладатись цілком на звіти про

покрадене теж небезпечно. Нарешті, останнє розміри маєтку, в залежності від змін

власників, хиталися, а тому й тут треба було б обережніше підходити до аналізи

економіки цього господарства.
На початку своєї роботи автор спиняється на історії м. Ямполя, подаючи навіть

факти з воєнної історії, що просто ні до чого, коли йде мова тільки про маєток.

Зате ми нічого не довідуємося, прим., про маєтність Потоцького взагалі, її стан,

місце та значення цього маєтку в усій маєтності власника.

Треба було б більше з ясувати стан сільського господарства в краї, його

систему й організацію під той час; тоді й самому авторові виразнішою стала б

типовість та особливість Ямпільського господарства.

Необережно автор підходить і до висновків, часто^надто поширюючи,
узагальнюючи їх. Прим., з того, що орендарка

-

кредиторка Ржепкова одібрала в селян

землю, то разом з іншими фактами хижацької безхазяйности -'), звичайно, мало

було підстав, щоб стверджувати, що відбирання землі поміщиками в селян у Ямп.

районі (!) можна вважати за явище дуже поширене" (ст. 71). Можна було б

навести ще приклади таких узагальнень, але звернімося лучче до висновків

безпосередньо з стану маєтка.

Явтор гадає, що за XIX ст. сталося чимале поступовання в техніці маєткового

господ-ва, що можна ставити в зв язку з виходом хазяйства з аграрної кризи
(ст. 73). Не кажучи вже про те, що взагалі ні аграрні кризи, ні виходу з неї

читачеві не змальовано, автор орудує при цьому такими аргументами, як от надбання

на 1830 роки с.-ґ. знаряддя на... 205 карб. 35 коп. (це в декількасоттисячної

вартости маєткові!) або в тому, що р. 1826 плугів було 11, а 1836 9, з них 6

очевидно дерев яних (ст. 73). Так само і з іншими показниками, як от худоба:

') Заг. відомості по краю автор бере так з друк, матеріялів, як і з архіви,
першоджерел Под. Губ. Правління, Каз. Палати, Губ. Чертежної тощо.

2) Даремно автор вважає, що кредитори дивилися на майно, як на свою

власність" й тому розкладали його (ст. 68) власність не крадуть у самих себе.

Про такий стан маєтку автору треба було пам ятати.
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р. 1825 було 50, 1836 43. Де ж підстави твердити про вихід з агр. кризи на

р. 1836 ? (ст. 73).
Важливе при цьому питання про врожай; на жаль, дані дуже бідні, не скрізь

є відомості про засів чи збір урожаю, а хитання в тих даних ніяк не слід уважати
за абсолютно вірне і характерне: залежало воно в чималій мірі, як згадувалося

тут і вище, від зміни керівництва, самої суті його. І щоб уявити пересічний
урожай", для .цього по тому ж таки Поділлі в автора були луччі й певніші відомості

(ст. 76). Тут автор від себе нав язує висновок : кріпацька економія мала замислитись

(Я було ж у цій економії кому замислитись над майбутнім її? Я. К.) над питанням

більшої продукційности хазяйства" (ст. 76). Звідки це? З урожаю? Так урожай сам

4 5 не такий уже низький для тодішніх господарств1).
Говорячи про окремі ділянки господарства, автор так само часто-густо

робить необережні чи то безпідставні висновки. Ось, прим., виноградництво: де тут

автор вбачає таке збільшення продукції, що дає змогу ще більше

інтенсифікувати виноградництво"? (ст. 77). Справді ж тільки в перші роки 1796 98 було
зростання й кількости відер і виручки від них (треба ще не забувати про рух цін
на вино), а далі ми не бачимо, щоб досягли рекордної для маєтку цифри р. 1798. Та й

для самого автора повинно ж було це кинутись у вічі аджеж у^я все збільшувана"
інтенсифікація коштувала нарешті тільки ... 39 злотих, або обмежилася придбанням
машини за ... 5 карб.

Так само заплутався автор, говорячи про млини тощо. Ці всі

підприємства відволікали деяку частину населення від рільництва й т. ч. воно являлося

споживачем зернових продуктів" (ст. 77). Я де ж збут на зовнішній ринок, що

про його високу ролю так багато говорив на початку статті автор? Ще нижче

автор говорить таке: Крім того, панська економія значну кількість зернових

продуктів, що не споживалися (підкресл. наше Я. К.), переганяла на горілку та

пиво. Панський бровар і гуральня були пунктом місцевого збуту зернових
продуктів" (ст. 77 78). Чи ж автор забув про працю на вивіз", про те, що трохи вище

говорив про пшеницю, як відповідну до цього культуру (ст. 74). Та й хіба власна

броварня може бути справді за пункт місцевого збуту" своїх же продуктів?
Переробка не є ще збут!

Тут ми, мабуть, маємо один з прикладів того, як дослідники на всякому об'єкті

дослідження, незалежно від його питомої ваги в певному районі, обов язково

шукають підтвердження усіх явищ, помічених у господ, житті цілого краю ... Мало,

в автора відомостей про такі цікаві ділянки господарства, як от про млинарство (до

речі, млини тільки перемелювали те збіжжя, яке до того економія продавала

безземельним селянам а це ж не пункт збуту"); гуральництво (скільки пропускалося

хліба, ціни, прибуток, причини ліквідації гуральництва не тільки ж через
відсутність лісів"? ст. 79), також і про броварництво та сукновальню. Так само

обережно треба було б підхотити авторові, розглядаючи ці підприємства: в складі

маєтку вони одне, а здані в оренду друге.
Отож, як переглянути ці статті прибутків (власне, їх уривки), немає підстав

разом з автором за цим матеріялом приходити до висновку, що в І чв. XIX ст.

(згадаймо, що з 1806 р. перерва в матеріялах Я. К.) підносяться статті прибутків
які зв язані були з сільським панським господарством... Я це не могло не

вплинути на дальший розвиток панського хазяйства, оренда уступила місце власнопан-

ській діяльності" (ст. 83). Ми вже з ясовували, прим., для виноградництва, а

точнісінько так, якщо не гірше стояла справа й з інш. ділянками господарства, що

1) немає в автора підстав говорити про піднесення статтей" прибуткових в маєтку;

2) немає дальшого розвитку господарства" (до 1839 року не видно, а далі немає ж

матеріялу і в автора), як 3) неможна довести, що ці статті в наслідок розвитку, чи

9 До речі, якого типу для свого краю було це госп-во велике чи середнє
ми не довідуємося, хоч вирішення цього питання має дуже важливі наслідки,
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як би там не було, перейшли до власно - панської діяльности". На ст. 83 автор

разом з тим твердить, що маєток був організований так, щоб витягувати з

населення Я. маєтку більше прибутків у формі чиншу" а де ж перехід на власно

госп-во? Очевидо, такі протиріччя могли статися через те, що автор так таки й

не уявив собі, яким же справді було це госп-во.

Нам здається, що дослід над економікою та організацією панського хазяй-

зяйства м. Ямполя" (ст. 83) залишився без чітких висновків, невичерпаним почасти

й з вини самого автора.

Далеко цікавіші відомості дальшої частини роботи про населення, його

повинності, заможність тощо. Особливо цінні дані авторові про окремі групи за

заможністю населення не тільки селянського, але й містечкового.

Ми вже не говоримо про такий підхід у автора, коли він, маючи дані про
заможність окремих верств населення, зокрема, містечкового, єврейського,
стверджує ототожнювання єврейської" і торговельно

- капіт. групи населення" (ст. 95).
Звернімося до селянства.

Отже і тут, простежуючи занепад добробуту сел - ва, зокрема заможніших, автор
гадає, що це зубожіння входило в політику панської верстви на протязі всієї і чв.

XIX ст. задля власного накопичення та зародження пансько - власного госп - ва

у формі аграрно й почасти навіть індустріяльно - промисловій" (ст. 95). Звідки такий

висновок? 1) Глибоко невірно висновок з стану селянства цього хижацького

безхазяйного госп - ва поширювати на весь край (чи й ширше) та на всі типи

господарства. 2) Накопичення йшло по лінії зубожіння маси, а не свідомої екс-

пропріяції заможніших, бо ж ці особливо стають потрібні для власно - панського

господарства" тяглову силу давали заможні, а саме панське (крупне середнє)
госп - во не мело капіталу для придбання власних засобів виробництва. 3) Нарешті,
щодо цього маєтку, то автор не довів розвитку ні аграрного", ні тим більше

індустріяльно - промислового".
Ми поминаємо ще низку дрібніших зауважень й перейдемо до висновків.

Ця робота, щоправда, робить зусилля дати свої висновки, обмежені територіяльно
та хронологічно, але якість самих висновків та матеріял до них доводять, що не

можна говорити про економіку кріпацького господарства, еволюцію взагалі й

окремих типів його зокрема, не розв язуючи таких проблем, як проблема організації
збуту ринку, й такої низки проблем, як от у сполученні маєток, кріпацька
робоча сила, техніка.

Одночасно, це підказує дальнішим дослідникам потребу обережно орудувати

висновками, не узагальнювати легко їх, не прагнути обов язково в кож н о м у

господарстві найти ясні аналогії до всіх процесів у економ, житті краю, треба
критичніш ставитись до матеріялу, дбати про якнайбільшу повноту його.

/Автор добросовісно підійшов до свого матеріялу щодо повноти його

обробки й без синтетичної частини ця робота безперечно видатна за нею може

будуть ще праці, але покищо для Південного Правобережжя це є єдина така праця 1).
Якщо ж ми пригадаємо наведену вище цитату І. Кравченка про завдання роботи,
то мусимо визнати, що, можливо, через невдячний об єкт дослідження, в

розглядуваній праці завдання такого зреалізованим у повній мірі ми не маємо.

Мих. КарачкІвський видрукував Опис Поділля з 1819 р. В. Рудлицького".
/Авторові пощастило знайти оригінал опису в рукописних збірках ВБУ серед низки

описів різних частин Поділля. Видрукуваний опис доповнює разом з іншими

Топограф, описание" різних частин України поч. XIX ст. 2).
Оксана Степанишина подала Сторінку з історії 1861 року в Шевченківських

селах". Тут вміщено відомості про село Кирилівку та інші селища на Звенигород-
щині перед та на час реформи 1861 року, а також і про сам хід та деякі наслідки

реформи. /Авторка совісно простежила при цьому деякі моменти аж до початку

*) Робота Барановича іншого характеру (див. його ст. в Студії", т. І).
Див., напр, Праці Од. Публ. Бібліотеки", І, 1927, та інші.
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XX століття. Відомості, вміщені в цій роботі, подають надзвичайно багато до з ясовання
одного шару соціяльного оточення Шевченка селянства. Відомості з цього

питання, що їх свого часу подав був ще М. Грушевський, а в наші часи (р. 1926)
О. Гермайзе, роботою Степанишиної тепер дуже збагатилися. Шкода тільки, що
авторка до свого надзвичайно цінного матеріялу підходила лише з погляду
інтересів шевченкознавства й не спинилася глибше на самій маєтності Браницьких -

Енгельгардтів.
На цьому збірник вичерпується. Якщо говорити про окремі його частини, то

для історика України безперечно цікаві матеріяли тільки другої частини. Яле зате

щодо першої, то тут треба констатувати наявність невитриманости світогляду,
невсталеність, інколи просто нерозуміння деяких видатних етапів та моментів

українського історичного процесу. Взагалі ж катедра в темах своїх співробітників
зачіпає надзвичайно важливі питання соціяльно - економічної історії України XVIII

XIX ст. (гол. чином Правобережжя). Яле для наукового оброблювання цих питань

катедрі бракує марксівського світогляду й відповідного до цього розуміння укр.

історичного процесу. Без цього ж катедра ніколи не охопить роботи в тому

широченному маштабі, який намітила вона в своїх плянах.

Аніп. Ііозаченко
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Під стягом войовничого матеріялізму

(З приводу збірника Войовничий матеріяліст")

І

Вихід друком першого на Україні науково
- філософського збірника

Войовничий матеріяліст" являє собою знаменну подію як у філософському, так і взагалі

в культурному розвиткові України. Це видатна подія, що значінням своїм

переростає всі ті досягнення в царині наукової марксистської філософської думки, що

ми їх мали раніш, і тому є подією широкого громадського значіння. Т^еба
зважити, що це перший науково

- філософський збірник, що виходить українською
мовою і вже цим підкреслює свою зв язаність із розвитком української соціялі-

стичної культури, прокладаючи для неї зі свого боку нові, досі незнані шляхи.

Українська філософія дореволюційна взагалі має небагату історію, а тим

більше філософія матеріялістична. Для цього були всім нам відомі історичні
причини. Філософський розвиток на Україні утруднюється специфічними
національними особливостями, які залишилися нам, як спадщина минулого. Коли в

російській культурі філософія діялектичного матеріялізму з давніх часів зуміла завоювати

собі відповідне місце й насьогодні має чималий розгін у минулому, то ла Україні
історія діялектичного матеріялізму значно бідніша, і справді міцні позиції він

завойовує лише за часів радянської влади, і то справжній розвиток припадає на останні

роки, коли Український Інститут Марксизму-Ленінізму висуває свої кадри молодих

філософів - марксистів, що і являють собою основне ядро науково
- філософського

товариства Войовничий матеріяліст-діялектик України".
Перед цим товариством історично постають величезні завдання, які

виникають із того, що навіть за радянських часів розвиток філософії на Україні пішов

специфічними шляхами. З одного боку, в академічних колах розквітала ідеалістична

філософія, що йде тим шляхом занепадання й відриву від наукового ґрунту, що й

західньо - європейська буржуазна філософія, але в наших умовах небезпека її

подвоюється тим, що на Україні, за специфічних умов розвитку її культурного життя,

вона посіла певні позиції й виявляє себе активніше, ніж, наприклад, філософська
діяльність Всесоюзної /Академії Наук. Тому й боротьба з нею стає справою
особливо актуальною.

Розвиток марксистської філософії на Україні теж має свої особливості та

хиби, що їх нині край треба перебороти. Ці особливості такі: поперше,
розвиток марксистської філософії на Україні певний час відбувався за умов незначного

зв язку з процесом розвитку української національної культури.
Матеріялістична філософія не була тісно зв язана й не мала достатніх

можливостей для здійснення впливу на розвиток теоретичної думки на Україні. Отже,
за таких умов філософія на Україні не була якось оформленою і мала дуже мале

самостійне значіння, являючи собою лише частину філософії російської, спеціяльні

завдання перед нею не стояли. Центром філософського життя були Москва та

Ленінград, там ставилося й розв язувалося основні проблеми, йшла кипуча дослід-
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ницька робота, що ставила перед філософією нові проблеми. Філософія на Україні
й працювала над розв язанням цих проблем, і це розв язання не завжди поспішало

за діяльністю основних центрів теоретичного життя нашого Союзу. Відзначити свої

особливі, специфічні проблеми, що викликаються умовами культурного та

ідеологічного розвитку, на Україні не було спромоги.

Це позначилося на характері й напрямкові філософського розвитку на

Україні. Не бувши спроможними поставити й розвинути філософську думку, як в союзних

центрах, розвиток філософії набрав не стільки науково-дослідницького характеру,
скільки характеру пропагандистського, популяризації вже готових здобутків
теоретичної думки. Як на свій час, то й це мало велике значіння для піднесення

філософського рівня широких кіл. Яле в міру культурного зростання основних кадрів
пролетаріяту цього стало вже не досить і дальший філософський розвиток був
можливий лише за умов пожвавлення його коштом оригінальної творчої роботи
та поставлення на порядок денний нових проблем та науково-дослідницького
розроблення їх.

Такий стан філософської думки на Україні визначався так само об єктивними

умовами, як і умовами суб єктивними, браком та непідготовленістю марксистських

філософських сил, при чім останній момент навіть більше акцентувався, і проблема
кадрів, що могли б розв язати нові завдання, стала проблемою актуальною.

Об єктивно філософія стала перед своєрідною формою кризи. Постала

проблема, або, йдучи старим шляхом, надалі залишатися байдужою до нового

піднесення культурного життя на Україні і тим пасувати перед новими завданнями, або,

йдучи за новими завданнями, перейти на вищий етап і включитися в український
культурний процес, пожвавивши свій вплив на нього, і піднести свою питому вагу
в ньому.

Включення це могло відбутися за таких умов : перш за все, звичайно, через
створення між філософією та процесами наукового та культурного життя на

Україні, так би мовити, живого зв язку. Справа полягає в тому, щоб висунути кадри

людей, які могли б бути носіями зв'язку філософії з наукою. За того безлюддя

філософського, яке досить значний час спостерігалося на Україні, ця проблема
ускладнювалась особливо. Останні роки, коли вже Український Інститут Марксизму-
Ленінізму дає свої перші призови, в значній мірі дали початок розв язанню цієї

проблеми.
Та не зважаючи на це, при тій великій роботі, що розгортається перед нами

на науковому філософському фронті, перед нами стоять ще великі завдання, як у

галузі науково-дослідницької роботи, так і в галузі підготовки нових кадрів
людей, що, пройшовши достатню філософську культуру, поширювали б справу
пропаганди філософського знання, охоплюючи ширші кола. В цьому напрямку ми ще

стоїмо перед труднощами, в розв язанні яких посуваємося вперед досить таки

кволо. Варт відзначити хоч би те, що потяг до вивчення філософії йде досить

мляво і останні два роки Інститут Марксизму не має поповнення аспірантського
складу філософських семінарів. Це теж своєрідна форма кризи, якої ми ще далеко

не пережили і що має своє коріння. Коріння це певною мірою можна шукати серед
об єктивних умов, що полягають у труднощах зростання кадрів пролетарської
наукової інтелігенції, в особливих шляхах філософської думки на Україні. Тут чи

не найбільше проявляють себе гріхи старого, гріхи того часу, коли філософія на

Україні, через зазначені вже мотиви, розвивалась, обмежуючися тим колом питань,

які виникали з пропагандистського уставлення філософської діяльности. В такому
вигляді філософська думка не могла завоювати особливого впливу на науковий
та культурний розвиток, перед яким вставали ввесь час нові завдання, які годі вже

було розв язувати за готовими старими схемами. Філософія свою ролю могла

виконати лише тоді, коли, розвиваючись сама, вона поставленням своїх проблем
змогла б збуджувати діяльність у тих галузях, з якими вона зв язується, і, навпаки,

черпати звідти для себе. Філософське думання, лише йдучи таким шляхом,

ставало б багатшим щодо змісту та проблем, які втягуються ним в опрацювання,
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встановлювався б більший безпосередній вплив на процеси культурного життя в

широкому розумінні.
У цій частині особливо загострювалося питання про те, щоб поза всім

ув язати філософську діяльність із піднесенням процесів національно-культурного

життя та будівництва на Україні. Розв язання цієї справи великою мірою ще

лежить попереду, але слід урозуміти собі й підкреслювати нагальність його. Адже

тільки тоді на Україні розвиток філософії буде забезпечений у відповідних темпах

і напрямкові, коли він набере от такої повнокровности розвитку всередині й зовні.

Розв язання проблеми філософських кадрів теж залежить великою мірою від цього.

Гострота цих питань досить настирливо відчувалася останніми роками й мусила

знаходити своє об єктивне виявлення.

Як і завжди за виникнення нового явища, в своєму переломі українська
філософія переживала змагання старих та нових тенденцій. Новий напрямок

відкрився не без опору з боку старої традиції і переміг у наслідок боротьби.
Виразником цього змагання та боротьби певною частиною й була філософія на Україні,
що почалася зі шпальт Більшдвика України" і потім була перенесена на

філософську катедру Українського Інституту Марксизму та Ленінізму. Матеріяли цієї

дискусії вміщено в збірникові.
Другим фактом, зв язаним із філософським переломом на Україні, є

виникнення товариства Войовничий матеріяліст - діялектик України", що заснувалося в

Харкові 9/Х 1927 року. Організація товариства була відповіддю на невдоволення

керівництвом, напрямком філософського розвитку, невдоволення, що досі існувало
й мало за своє завдання вказати й прокласти для нього на Україні нові шляхи.

Товариство склалося при Українському Інституті Марксизму, об єднуючи в

своєму складі переважно філософських робітників інституту, а також марксистів
філософів з інших наукових установ, що стоять на засадах діялектичного

матеріялізму і розуміють, як свою нагальну справу, захист їх од різних спроб ревізії та

перекручення, на перший плян ставлючи рішучу й одверту боротьбу з течією так

званого механічного матеріялізму.
Робота товариства пішла такими напрямками : перш за все виявити справжні

кадри прибічників діялектичного матеріялізму й організувати їх у товаристві. Це

завдання розв язано в основному позитивно. Своїм складом товариство спроможне
виконати взяті на себе завдання. Справа йдеться лише про координування
дальшої роботи з товариством РСФРР та оформлення товариства в дійсно

всеукраїнську організацію.

Друге, не менш істотне завдання полягало в тому, щоб побудувати роботу
товариства дійсно так, щоб вона пішла напрямками, які дійсно відповідають його

завданням. Щодо цього, то робота полягала у виясненні своїх позицій у даному

питанні, науковому розробленні окремих проблем діялектичного матеріялізму,

філософському опрацюванні окремих проблем науки та культури, поставленні

питань розроблення проблем історії філософії на Україні. Слід відзначити, як явище

особливе, об єднання в складі товариства разом із спеціялістами філософами низки

товаришів спеціялістів конкретних наук, що досить широко ставлять розроблення
проблем діялектичного матеріялізму в застосованій до їхніх галузей.

Річна робота показала, що товариство зуміло правдиво підійти до

розв язання наукових і тактичних проблем філософського фронту на Україні. За

покажчик цього є збірник Войовничий матеріяліст".
Підійти до оцінки наукової вартости збірника слід виходячи з обрахунку

трьох основних моментів:

1. Що він дає з погляду включення марксистської філософії до процесу

розвитку української соціялістичної культури та до боротьби, що точиться

навколо неї, і як відбилися в ньому нові завдання, що стоять перед філософією
на Україні.

2. Місце, що його посідає збірник у дискусії, що точиться в питанні основних

проблем діялектичного матеріялізму між представниками діялектичного матеріялізму

226



та механістами в Радянському Союзі. Тут цікаво також звернути увагу на те, як

відбилася сама ця дискусія на Україні.
3. Які нові основні проблеми позитивно ставить збірник, виходячи з нових

завдань, що стоять перед марксистською філософією взагалі.

II

Коли стало питання про більше заглиблення філософії в процеси національно -

культурного будівництва на Україні, що розгортається чимраз більше проблема
історії філософії на Україні, як складової частини цього процесу, істотно стала на

всю широчінь.
Робота ця по суті нова і до недавнього часу не була опрацьована більш -

менш систематично, навіть і в позамарксистських колах. Цікаво зауважити, що

Всеукраїнська Нкадемія Наук не спромоглася дати тут чогось значного чи навіть

порушити цю справі як слід. Її робота в цьому напрямку обмежилася дуже невеликим,
числом цілком спорадичних статтей, що не становлять будь-якого помітного явища.

Це вказує на ту трудність, в якій взагалі розгортається ця робота.
Справжня робота над історією філософії на Україні розпадається на низку

моментів і може бути виконана лише зусиллями цілого науково-дослідницького
колективу. На шляху стоїть розроблення цілої низки питань суто підготовчих та

методологічних. Треба виявити й встановити матеріял, що може лягти в основу

роботи.
Створення схеми історії філософії на Україні являє собою першорядне

завдання і є справою цілком новою. Робота мусить піти також і у виділенні

найбільш видатних постатей та подій філософського життя на Україні, які в свій час

обумовлювали шляхи філософського розвитку. Не менш складною є справа
певного розмежування історичних фактів, що можуть увійти до історії філософії на

Україні, бувши вилученими з історії філософії в Росії. Так само на всю широчінь
стає питання визначення філософських впливів Заходу і російської філософії та

певної форми взаємодіяння.

Все це питання, від розв язання яких ми стоїмо ще досить далеко, але

значіння їхнє безсумнівне.
Збірник віддав чимало місця матеріялам, що освітлюють проблеми, ув язані

з розвитком українсько! філософії. До цього належать статті: П. Ганин

Білоемігрантська українська філософія"; В. Беркович Гносеологічні
експерименти проф. Лодижнського та Григорій Савич Сковорода" та з розділу Матеріяли
до історії діялектичного матеріялізму на Україні"; П. Демчук Зібер та Ннти -

Дюрінг" Енгельса"; Н. Зі бер Діялектика в її застосованні до науки". Ми не

можемо вказати ані одного збірника чи журналу на Україні, що віддав би

стільки уваги спеціяльно українській філософії і що поставив би подібну кількість

проблем з цього поля. Нема навіть чого вказати з окремих розрізнених статтей

в українській літературі, що бодай певною мірою освітлювали б ці питання. Отже,

Войовничому Матеріялістові" належить цілковитий пріоритет; величезною його

заслугою перед філософським розвитком на Україні є безперечно те, що він

порушує ці питання і змушує скерувати на них теоретичне думання й дослідження.

Нема чого згадувати, яке це має значіння для українського культурного розвитку;

справа, звичайно, не в тому, що от, мовляв, і ми маємо свою філософію, а в тому,

що цим самим опрацьовується одну досі неопрацьовану ділянку наукового й

літературного життя на Україні і цим самим закликається до нього нові сили.

Поза критикою бездоріжжя біло-емігрантської української
філософії особлива вага статті П. Ганина в тому, що він кидає світло на стан філософії на

Україні в минулому, ставить проблему створення історії філософії на Україні і

висовує для цього схему разом з низкою зауважень щодо матеріялу для побудування
такої історії. Для багатьох оці положення автора справді будуть несподіванкою,

а в той самий час вони цілком обґрунтовані.
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Розбираючи ці такі багаті матеріяли, приходять нам на думку слова

польського поета: ,,Wy sami nie znacie, co posiadacie . Ми насправді далеко багатші,

ніж самі знаємо та ніж інші гадають. Історія філософії на Україні не така вже

бідна, в усякому разі вона не так дуже бідніша, наприклад, від чеської, навіть

польської тільки що ми, через свою філософську малокультурність та брак
філософської традиції, своєї істерії філософії не знаємо, а тому думаємо, що її зовсім

немає. Справді, то ми лиш повинні її вивчити".

Хоч як це й дивно, а питання про вивчення історії філософії на Україні
порушили емігрантські філософи, їхній почин до певної міри штовхнув нашу увагу
на цю справу, за це їм і честь. Звичайно, що, бувши безпосередньо зв язаними
з процесом будівництва нового життя, ми змушені були основну увагу скерувати
на позитивну роботу розвитку філософії, і історичні проблеми залишилися поза

увагою.

Українські філософи з еміграції, звичайно, цілком вільні від будь-яких
позитивних завдань щодо посування філософії вперед (та й абсолютно неспроможні

до цього), і тому мали можливість зібрати деякі матеріяли й порушити питання про

історичне вивчення філософії на Україні. Над філософськими проблемами
працюють кілька авторів з лав української білої еміграції. З них деяку цінність мають

лише праці Чижевського; це стосується тільки до його книжки Філософія на

Україні (Прага, 1926 р., ст. 200).
В цій книжці, як свідчить П. Ганин, Чижевський зумів правдиво підійти до

поставлення проблеми вивчення історії філософії на Україні, пропонує схему, що

її в основному можемо взяти до уваги й ми, і підбирає перші матеріяли.
Щоправда, далі за це Чижевський не пішов та й не міг піти, оскільки йому цілковито

чуже справжнє розуміння соціяльної обумовлености філософського розвитку; це

хиба не самого лише Чижевського, а всіх і кожного, хто перебуває і поза

марксизмом, і поза межами Радянської України. Тому й стоїть нині на всю широчінь
питання про те, щоб за це завдання взялися представники діялектичного

матеріялізму на Україні, вважаючи його за свою першорядну справу.
П. Ганин знайомить нас із підсумками досягнень біло - емігрантської

української філософії, з яких виявляється, що активности й потужности у неї вистачає

лише для лайки на адресу філософії на Радянській Україні та в Росії. За цим же

таки ховається повна безідейність та неспроможність до будь - якого філософського
поступу.

Т.т. Демчук та Беркович своїми статтями вносять певну ясність в освітлення

окремих фактів з історії філософії на Україні. Демчук проЗібера, Беркович про
Г. С. Сковороду.

Стаття П. Демчука особливо цінна тим, що доводить, що діялектичний та

історичний матеріялізм на Україні має історію глибшу, ніж звичайно досі

уявлялося ; це автор доводить, розглядаючи Зібера, як дійсно першого провідника ідеї

історичного матеріялізму на Україні . Стаття Демчука має інтерес не лише для

історії філософії на Україні; вона, крім цього, сприяє встановленню істини про

історичне коріння діялектичного матеріялізму і в Росії оскільки в розвиткові
марксизму в Росії Зібер теж посідає значне місце. Мвтор виступає проти невірної
по суті тенденції, що встановлювала в російській літературі ігнорування значіння

Зібера в історії марксистської філософії в Росії. Протистоючи цій тенденції, П.

Демчук стверджує, що Зібер є на ділі першим справжнім марксистським

філософом на всьому Сході Европи. За це голосно промовляють твори

Зібера і особливо рельєфно це виступає на фоні того самобутнього народництва,
що всіх ще давило тоді своєю ідеологією, своїм світорозумінням ... Коли Плеханов

ішов ще за народниками, то Зібер уже в 1868 р. відмежувався від них" (ст. 155,
курсив авторів Г. О.). Про справжнє відношення Зібера до діялектичного

матеріялізму дає відомості надрукована в збірникові стара, але мало відома стаття Н.

Зібера Діялектика в її застосуванні до науки , що з явилася 1879 р. і є докладним

переказом Енгельсового Днти - Дюрінга .
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Вдало полемізуючи з проф, Ладижнським з приводу його статті Основні
проблеми сучасної теорії пізнання й Г. С. Сковорода", т. Беркович виступає проти

неправдивого історичного освітлення постаті Сковороди, як українського філософа,
та викриває ненауковість і убогість гносеологічних засад Вуанівської філософії;
обидва питання мають глибокий науковий інтерес і цілком сучасні.

Т. Беркович довів, що проф. Ладижнський до освітлення Сковороди, як

філософа, підійшов зовсім необ єктивно, а намагався накинути йому свої особисті

філософські переконання. Автор цілком справедливо гаряче виступає проти такої

науковости" в підході до історичних фактів. Щодо теоретико
- пізнавальних

поглядів самого Ладижнськ'ого, то виявляється, що вони є досить неоригинальною
мішаниною думок різних напрямків занепадницької буржуазної західньо -

європейської філософії.
Т. Беркович доводить теоретичну та історико - філософську бідність іраціо-

налізму та містицизму, що є вихідними філософськими засадами гносеології Ла-

дижнського. Полеміка т. Берковича проти Ладижнського досить глубоко
аргументована й тримається на науковому рівні, одночасно підкреслюючи всі реакційні
висновки академічної філософії.

Актуальність статті т. Берковича посилюється тим, що ми досі дуже мало

звертали уваги на критику й викриття дійсного обличчя філософії, що росте в

межах В у а н, тимчасом як вона намагається активізуватися й завоювати певні

ділянки. Почин Войовничого Матеріяліста" треба продовжити ; до цього слід

залучити широке коло працівників марксистської філософії.

ill

Ми звернули увагу до цього часу на загальноиаукове та

загальнокультурне значіння проблем, порушених збірником. Розглядаючи його суто

.філософську вартість, за вихідний пункт слід узяти вказівку на те, що нового дав і яке

місце посідає Войовничий Матеріяліст" у дискусії, що точиться між діялектичним

матеріялізмом та механістами. На цю дискусію збірник відгукнувся досить активно

й зумів посісти в ній цілком певну позицію. Найповніше на проблеми дискусії
реагують статті: С. Гонікман Предмет діялектики та наші завдання";
В. Юринець Шляхами механістичної думки"; П. Демчук Матеріяли до

дискусії на нашому філософському фронті". З процесом дискусії на Україні
знайомлять матеріяли про філософську дискусію в Українському Інституті Марксизму
Ленінізму, що відбулася на весні 1928 р.

До виходу збірника друком уже викреслились основні підсумки дискусії на

філософському фронті представники механічного матеріялізму виявили себе ре-
візіоністичною течією в марксистській філософії; виявленню їх дійсного обличчя

значною мірою сприяла критика з боку представників т. зв. школи Деборіна. Але

після цього дискусія зовсім не припинилася, змінився лише її характер та методй.

Механічний матеріялізм зовсім не має наміру здавати свої позиції, а, навпаки,

активізувався й переніс свою увагу з окремих філософських принципів на

ревізіоністський перегляд і протиставлення цілій системи поглядів діялектичного

матеріялізму. Такою спробою дати обґрунтовану систему механістичних поглядів є

книга Вар яша Логіка та діялектика . Тому й боротьба з механізмом мусила

набрати нового характеру й перейти на вищий етап, набираючи нових форм.
Це завдання, що лише недавно постало перед нами на всю широчінь. 1 треба
сказати, що Войовничий Матеріяліст" виявив себе на височині розуміння завдань

сучасного стану боротьби й цілком сучасно та виразно накреслив її дальші

перспективи і свої завдання та місце в ній.

Т. Гонікман у своїй статті цю справу формулює так: Непримиренна
боротьба з філософським ревізіонізмом мусить, звичайно, тривати й надалі, але

повинні змінитися форми цієї боротьби. Боротьба в окремих, хоч би й

найважливіших питаннях діялектичного матеріялізму, з випадковими екскурсами в ті чи
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інші природничі або суспільні науки, переросла в боротьбу систем... Центр ваги

треба перенести на боротьбу системи матеріалістичної діялектики із системою

ревізіоністсько-механічної еклектики та плутання" (ст. 27).
Слід відзначити, що статті збірника, зв язані з проблемами філософської

дискусії, дають цілком вичерпну й самостійну характеристику минулих етапів

дискусії, основних її проблем, що стали на обговорення, перспективу дальшого

її протікання і висвітлення тих завдань, що стоять позитивно перед філософським
фронтом, а саме дальше розроблення діялектичного матеріялізму.

Дискусія певний час ішла тим річищем, на яке направили її виступи
представників механічного матеріялізму та інших ліквідаторів марксистської філософії,
що з ними так чи інакше блокувалися. З огляду на недосить великий

філософський рівень основних опонентів, що виступали з перекручуванням діялектичного

матеріялізму, минулий характер дискусії та її підсумки викликають у багатьох

товаришів справедливе невдоволення і підкреслення того, що дискусія дуже мало

дала, менше, ніж від неї можна було сподіватися.
Невдоволення наслідками цілком справедливе, але не можна й

недооцінювати того значіння, що його мала філософська дискусія в СРСР, як етап

філософського розвитку. Звичайно, не механістам тут слід завдячувати, а зусиллям тих

товаришів представників так званої Деборінської школи, що дали й дають опір
ревізії. Дискусія перш за все розчистила фронт, вияснила тенденції, що

накреслилися в філософському розвиткові, встановила розмежування, без якого, за Леніном,
неможливий рух уперед, поставила знову з усією загостреністю ті проблеми, що

залишилися нам від основоположників діялектичного матеріялізму, і виявила

можливі збочення від них. До позитиву дискусії слід віднести те, що вона виявила

хиби, які крилися в попередньому напрямкові філософської діяльности, хиби, що

відповідали історичним етапам і умовам розвитку марксистської філософії. Нарешті
виявився і кадр філософських робітників, що, загартувавшися певним чином у

боротьбі, виявив свою спроможність до дальшого розвинення філософії. Все це

має не абияке значіння, в усякому разі є тим надбанням, що обумовлює жвавіший рух

уперед. Отже, з цього виходячи, ні в якому разі не можна погодитися з тим, що

дискусія не дала нічого особливо цінного"; її наслідки, щоправда, тепер
задовольнити нас уже не можуть, але це вже справа інша.

Слід підкреслити те основне положення, що ляйтмотивом проходить через
статті всіх авторів (Гонікман, Юринець, Демчук, почасти Беркович). Це те, що ми

стоїмо перед зламом у філософському розвиткові: мало того, що боротьба з

механістами має перейти від оборони до наступу, але сама робота має набрати
творчого характеру, вносити нове, піти по лінії науково

- філософського збочення

марсизму" (Демчук).
Тов. Юринець так характеризує основні хиби попереднього етапу, які нам

слід перебороти: Коли проглянути всю нашу літературу, ми побачимо, що маємо

певну популярну літературу, яка для філософського процесу дає небагато, а з

другого боку, літературу, яка розглядає окремі проблеми, але цілої картини не

дає" (57). З цього виникає й завдання дня:

Нарешті прийшов час, коли змагання до синтезу виявляються на

філософському фронті, зараз, може бути, на найважливішому і найбільш відповідальному.
Правада, це змагання на філософському фронті ще не викристалізувалося як слід,
воно слабне під впливом конечної потреби вести щоденну полемічну роботу, але

воно існує" (43).
Найяскравіше і в більш широкому вигляді поставив питання про створення

системи діялектичного матеріялізму т. Гонікман, що спеціяльно цьому присвятив

свою статтю. В статті т. Гонікмана слід підкреслити рішучий виступ про створення
викінченої системи діялектики. Ця постановка в такій формі для нашої літератури
є до певної міри нова; вона може викликати здивовання і заперечення, але

вона цілком правдива й витікає з тих завдань, що стоять перед діялектичним ма-

іеріялізмом.

230



З огляду на особливу актуальність порушених т. Гонікманом питань,

дозволимо собі докладніше на них зупинитися.
В нашій філософії давно вже постало й прийнято питання про неминучу

потребу створення теорії, науки діялектики, всупереч дотеперішньому оперуванню
лише її елементами; в цьому напрямку і йдуть змагання.Тов. Гонікман розроблює
питання про форму, яку має набрати це змагання. Ще Ляссаль зауважив, що

Марксова діялектика тим відрізняється, що вона не протиставить собі матеріял, а

має його в собі як елемент і, як така, має характер плястичного скульптурного

відображення. Розуміючи саме таку систему діялектики, т. Гонікман виставляє, як

гасло : треба створити викінчену систему діялектики" (курсів авторів. Г.О.)
Що це буде за система? Вона буде не тільки закінченою, але ще, як думав

Ленін, і замкненою системою діялектики.
Не треба змішувати її з ідеалістичними системами філософії типу

Гегелівської; напр., вона не має бути абсолютною, а відносною релятивною, в

марксистському розумінні цього слова". Не існує в природі абсолютної вічної незмінної

діялектики, а тому не може бути й такої системи. Система діялектики так

стосується до абсолютної об єктивної діялектики, як усе знання епохи в цілому до

об єктивної дійсности".
Хибою Гегелевої системи філософської було ще й те, що він намагався

побудувати свою систему, абсолютно викінчену для всіх часів і народів, але, як каже

т. Гонікман, дав тільки геніяльну викінчену діялектику для свого часу, тобто

відносно викінчену систему діялектики, та ще й підмочену ідеалізмом.
Яле чому ж ми мусимо зректися відносно викінченої системи діялектики,

системи діялектики нашої бурхливої доби такої системи, що була б моментом

наближення до абсолютної діялектики ?

Підкреслення того, що це діялектична система саме нашої доби, має

глибоке значіння, бо цим підкреслюється те, що вона не претендує на вічність і

незамінність, вона також є явище історичне, що історично виникло і так само буде
змінюватися в міру викреслення нових умов. Ядже жодної метафізики, закостеиі-

лости, якої так бояться дехто, тут нема.

Нам пригадуються щодо цього прекрасні слова Чернишевського, який у свій час

говорив у цій справі ось що:

По змісту поняття викінчена система діялектики нашої доби означає те, що

вона мусить бути, з одного боку, історичним підсумком розвитку діялектики, як

науки, а з другого боку, вона має бути грандіозним підсумком досягнень

сучасного знання, науки в цілому, підсумком викінчення, але відносним, як відносні
є ті досягнення науки і знання, що розвиваються. Система діялектики нашої

доби може виникнути лише як розкрита сутність усього нашого

знання, себто енциклопедичність знання ставить передумову її створення"
(підкр. т. Гонікмана. Г. О.).

Дехто може зауважити: чому ж ні Маркс, ні Енгельс, ні Ленін не дали такої

системи діялектики, коли вона дійсно настигла ? Чи не заперечили вони цим

самим її потреби ? Безперечно, ні. Бо, коли уважно простежити хід думок і

розуміння цієї справи у Маркса та Енгельса, ясно стане, що це вони передбачали.
Чим, наприклад, мала бути Енгельсова Діялектика природи" або навіть і сам

Марксів Капітал", як не підготуванням грунту для викінченої системи діялектики
нашого часу", себто такої, коли діялектика якнайповніше проникає в науку й

опановує нею. У Леніна думка про настиглість і потребу такої справи теж

виступає з достатньою яскравістю.
Чому саме нам припадає розв'язувати цю справу то річ інша. Тут треба

пригадати, що й розвиток діялектичного матеріялізму має свою історію і історичну
обумовленість. Цю думку т. Гонікман трактує так: У процесі свого творчого розвитку

марксизм, достоту як наша планета, повертається до творчого сонечка то одним,

то другим боком. Лихо та й годі з цим законом нерівномірного розвитку. Він

обіймає собою і таку навіть царину, як історія розвитку марксизму,
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Погляньте, якими різними сторонами виступає наша філософія в працях

Плеханова та в Матеріалізмі і емпіріокритицизмі" Леніна. Коли вивчаєш

Плеханова. стає до прозорости ясно, що основне річище, куди спрямована робота його

філософської мислі, це оборона матеріялізму і діялектики, як загального

світогляду, як загального підходу до явищ. Специфічний акцент Лейінової роботи
лежить на діялектиці суспільного процесу пізнання".

Нинішні історичні обставини, досягнений рівень філософського розвитку,
владно вимагають беріться до творення теорії діялектики".

Приблизно таку саму історичну мотиводію різности філософських завдань

нашої доби, порівнюючи з попередніми етапами розвитку марксизму, різности,

яка полягає в першу голову в поширенні та систематизації філософських
понять", подає т. Беркович:

В історії розвитку марксистської філософії треба відзначити три фази. Перша
фаза характеризується тим, що в ній марксистська філософія не встигла ще

набути систематичного накреслення, хоч внутрішня її сутність була уже усвідомлена

досить ясно і тонко. В центрі цієї фази стоять її основники, [Маркс та Енгельс,

що до них сходяться всі ниті попереднього філософського розвитку та

становлення.

Друга фаза розвитку марксистської філософії характеризується не стільки своєю

оригінальністю, як запальною обороною та палкою проповіддю мотивів і директив

першої фази. Ллє другу фазу марксистської філософії характеризують не тільки її

мужня оборона директив першої фази, а також і те, що вона своїм досвідом

показала доконечність переходу до нової, третьої фази. В центрі другої фази стоять

Плеханов, Ленін. Щодо Леніна, то в його особі ми маємо заразом ідейного

представника третьої фази розвитку марксистської філософії, що почалася вже за його

життя. Ця третя фаза розвитку марксистської філософії характеризується в

основному своїм внутрішнім змаганням до ліквідації філософського

кустарництва" та до витворення з марксистської філософії чіткої,
викінченої науки" (підкр. моє Г. О.).

Особливості й завдання третьої фази сучасної філософської діяльности
т. Беркович розуміє так:

Аналізуючи стан нашої філософської культури, нам зразу впадає у вічі

наявність могутньої внутрішньої філософської цілеспрямованости; але ми бачимо

також, що ця остання з а д и х а є т ь с я у вузькому колі філософських
понять, що недостатність їхнього розроблення, як кількісна, так і якісна, дає

себе відчути при першій спробі учинити перехід від абстрактного їх трактування

до конкретного використання в пізнаванні дійсности. В поширенні та

систематизації наших філософських понять треба вивчати

культурно-філософську місію нашої доби. Такий шлях упірне диктують
нам наши філософські потреби, весь хід розвитку марксистської філософії"
(підкр. моє. Г. О ).

Т. Юринець виявляє, що змагання до синтези, до систематизації
філософських понять і знання, що про нього йде мова, цілком пояснюється умовинами
нашої доби, доби соціялістичного будівництва; він же вияснює, що це властиве не

лише філософському розвиткові, але панівним напрямком виділяється і в інших

галузях знання.

Коли ми поглянемо на наш ідеологічний фронт зараз, то в [останні часи

він характеризується загальними змаганнями до синтези. Це явище

відрадне і його легко пояснюється тим, що воно є виявом загального

спрямування до будівництва, до синтези, в першу чергу на фронті будівництва нашого

соціялістичного господарства. З зовнішнього боку це спрямування до синтези на

ідеологічному фронті виявляється в тому, що ми на окремих ділянках науки й

філософії не вдовольняємося вже фрагментами, що висвітлюють один чи другий бік

дійсности, а стараємось цілі комплекси явищ пронизати однією
основною думкою, давати певну систему.
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Ми бачимо в останні часи такі змагання і в теоріїї економіки, а власне

спробу уґрунтування підстав радянської економії. Ми маємо таке явище на

Україні в справі створення марксистської схеми загальної історії України, що

виявляється в працях М. Яворсько го ; те саме стосується й до історії Заходу. Нарешті
прийшов час, коли змагання до синтези виявляються на філософському фронті,
зараз, може бути, найважливішому і найбільш відповідальному" (підкр. мої- Г.О.).

Ми навмисне докладніше звернулися до висловів окремих товаришів, щоб

вияснити, що, поперше, думки т. Гонікмана не є чимсь його осібним, не

усвідомлюваним ще як загальна справа сьогоднішнього дня. Ми бачимо: всі товариші,
що в збірнику висловилися з приводу чергових завдань філософського фронту,
хоч і з різних приводів, поділяють основну думку т. Гонікмана про неминучу

потребу створення системи діялектики нашого часу. Цю думку одностайно

проводиться в збірникові, сигналізуючи нам невідкладну справу.
Ясно також, що саме наша доба найбільше відповідає виконанню

історичного завдання, що постає в філософському розвиткові. Треба лише з усією
ясністю собі це усвідомити. Ми сподіваємося тут на заперечення, можливо навіть

і принципіяльні, проти поставленої проблеми, але вони ґрунтуватимуться на

непорозумінні.
Інша справа вказання конкретних шляхів, якими піде робота створення

діялектичної системи. Всі думки, висловлювані з цього приводу, ми мусимо вважати

лише за матеріял і пропозиції, які вимагають перевірки й дослідження. Та всякі

міркування, висловлені з достатньою арґументованіспо, заслуговують на нашу

увагу. І тому з особливим інтересом слід поставитися до того, що накреслює тут

т. Гонікман.

Ми оминемо всі його міркування, де він визначає конкретний зміст тієї

роботи, що лежить перед нами, і сам предмет діялектики, як такої

систематизованої всеобіймаючої теорії. Зупинімося на питанні, як саме має йти робота.
Вже перші вказівки, а навіть перше розроблення теми ми не повинні

починати з порожнього місця. Перше накреслення системи діялектики дав Гегель;

порозкидувані вказівки і натяки" на теорію матеріялістичної діялектики ми маємо

у основоложників марксизму, у Плеханова й особливо у Леніна при чому
найбільше може стати в пригоді його конспект Науки логіки" Гегеля. Ленінів

інтерес до Гегеля та його прямі вислови вказують на те, що оминути й зневажити

Гегеля в такій важливій справі, як будування матеріялістичної діялектичної
системи, аж ніяк не можна». Ллє ж гегелівська діялектична система є ідеалістична та

абсолютна і, як така, вона нам не підходить. Потрібна велика робота над нею, її

матеріялізація. Ллє й це може бути лише першими кроками роботи.
Гегелівська система діялектики, це система свого часу, її повинно

перекласти на мову сучасного (підкр. Гонікмана. Г. О.) матеріялізму. Л це вже ніяк

не простий переклад, бо від часу створення гегелівської діялектики минуло вже

більш як століття, ще й століття бурхливого руху вперед на всіх ділянках

суспільного життя.* Гегелівську діялектик у треба перевірити й збагатити

усім сучасним знанням" (підкр. моє. Г. О.).
Це розкриває перед нами величезну роботу щодо опанування всією

системою наук. Завдання дійсно грандіозні. Історична філософська спадщина й увесь

досвід сучасного наукового знання повинен бути синтезований в тому, що ми

звемо системою діялектики нашого часу".
Таку роботу можна виконати лише працею цілого філософського колективу ;

це можливо лише тому, що умовини для його роботи складає величезна перемога

прогресивної кляси нашої доби пролетаріяту, що зняла всі забобони й перепони

на шляху розвитку наукового знання. Це ще одна риса, що відрізняє філософську
систему нашої доби".

Практичний шлях до створення системи, яка мусить стати всеобіймаючою,
лежить, звичайно, не в простому опануванні емпіричними даними всіх наук,
а в'тому, щоб опанувати діалектику різних родів руху, тобто діялектика сучасних
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наук і собі повинна стати діалектикою для нас". Ось етап, що його обов язков

треба перейти; конкретніше т. Гонікман формулює його так:

Від таких нині поширених робіт Діяликтика та ... треба перейти до

Система діялектики в... науці чи навіть піднауці, частині науки".
Ось так викреслюються перед нами завдання, що її ставить сучасний етап

філософського розвитку. Треба сказати, що т. Гонікман, а разом і інші товариші,

що взяли тут слово, дали досить чітку продуману установку, що кидає світло на

той напрямок, який мусить обрати наша дальша філософська діяльність, ft відтак
це є заслугою цілого збірника.

Ми зовсім не хочемо цим приписати збірникові якесь відкриття Дмерики; як

відомо, вона була одна, та й ту вже знайдено. Висловлені нами думки в загальних

рисах уже висловлювалося в літературі, оскільки це є завданням, яке ставить сама

дійсність. Але можна сказати, що з такою завершеністю й чіткістю їх ставиться

вперше.

Тим, кому думки про неминучу потребу створення викінченої системи

діалектики нашого часу" здаються за єретичні, ми хочемо нагадати, що т. Деборін
ще на початку і в процесі дискусії з механістами висловлював погляди, що

збігаються по суті з цими думками. Ми скористуємося його думками лише як

ілюстраціями, оскільки не зможемо тут зайнятися розвиненням їх чи навіть навести всі.

В статті Материалистическая диалектика и естествознание" J) у т. Деборіна
маємо: Сведенные в единое целое, общая теория диалектики, теория
естествознания и теория общества образуют целостное мировоззрение или систему"
диалектического материализма", (ст. 28.). І далі: Таким образом, мы можем

говорить в условном смысле о системе диалектического
материализм а, охватывающего и синтезирующего в одно целое природу, общество
и человека с его мышлением, понимая под этой системой" не замкнутое целое,

абсолютно завершенное, а текучее и изменчивое мировоззрение, душой которого
является диалектика, вносящая в эту целостную систему жизнь и

движение, способность постоянного развития и изменения" (ст. ЗО. Підкр. моє. Г. О.),
ft6o: Диалектика природы, как ее понимает Энгельс, есть система

связей и процессов в природе подобно тому, как диалектика исто-

рии есть система связей и процессов в человеческой исто¬

рии" (ст. 55. Курсив ft. Деборіна. Г. О.).
У філософській діяльності механістів виявилася, поряд із змаганнями дати

синтезу своїх поглядів, тенденція певного маскування найбільш гострих своїх

положень. У наслідок боротьби механісти змушені були знати деякі з основних своїх

тверджень, в деяких зовсім зм якшити формульовки і вже з більшою енергією їх

захищати загалом маємо тенденцію одягтися в діялектичні ,
шати. Найбільшим

виразником цих тенденцій став Вар яш у своїй великій праці: Логіка й

діялектика", але на цій праці позначилися як загальні слабості й теоретична плутанина
самого Вар'яша, так і всього механістичного фронту. Це виразно доводить т. Юри-
нець у статті, присвяченій критиці Вар яша. Детальна аналіза т. Юринця
приводить до висновку, що книжка є од грунту механістична, хоч і одягається в дія-

лектичну шату" (ст. 44). Книжка Вар яша хоче бути спробою марксистського
опрацювання логіки і діялектики, але насправді вона є синтезою гасел однієї
з груп, які в таборі марксизму борються між собою. Це черговий маніфест
механізму" (ст. 43). Заразом цілком категорично т. Юринець доводить, що зі своїм

завданням Вар яш справитися не зміг і не зумів науково розв язати всіх

поставлених ним завдань. Чималу ролю відограв тут сучасний механістичний світогляд та

минулі немарксистські філософські традиції, що ще тяжать над Вар яшем. Та за

цим т. Юринець не заперечує певної цінности книжки Вар яша, бо вона

поставила всі ті проблеми, які хвилюють нашу філософську думку в останні часи" (ст. 57.).

*) ft. Деборін. Диалектика и естествознание". ГИЗ, 1929.
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У великій статті Матеріяли до дискусії" т. Демчук подає докладний огляд
основної літератури, що з явилася за останній час, і встановлює основні варія.ції
І напрямки механістичного світогляду, висвітлюючи'- розвиток матеріялістичного
світогляду, як останній етап в еволюції різних напрямків філософського
ревізіонізму, що виявилися в Радянському Союзі. Варта на увагу авторова теза про те, що
механісти фактично зібрали у себе дуже багато того, що виявило себе чужим
І ворожим справжньому марксизмові. Значіння статті в тому, що вона подає цілу
концепцію, систему механістичного світотляду і, критично аналізуючи його,
ставить конкретні завдання, що стоять перед діялектичним матеріялізмом, для осга-
гочного розчищення філософського фронту.

Відзначаючи статтю т. Демчука як таку, що в своїй критиці основних
положень стоїть на достатній висоті і з достатньою вичерпністю доводить манівці
механістичної думки, слід, однак, відзначити деякі положення, висловлених автором
поспішно і що проти них можна заперечувати.

Наприклад, такий вислів Марксистська філософія -це є поставлена із

голови на ноги діялектика Гегеля" (ст. 60). Ми прекрасно розуміємо, що тов. Демчук
не мав на меті так спростити питання, як це дає фраза, але, оскільки в

полемічній статті і дрібниці мають вагу, ми їх відзначаємо. Ясно ж, що марксистська

філософія є щось значно ширше, ніж поставлена на ноги гегелівська діялектика,

поперше, хоч би тому, що це є філософія кляси пролетарської і вже тим значно

багатша; але не будемо розвивати це питання, що само по собі ясне.

Не можна погодитися й з отакою думкою:

Дійсно, коли б хто хотів найкоротше відзначити характер і тенденції

ревізування марксистської філософії за весь час, то міг би висловити це двома

словами: Геть Гегеля" (курсів авторів. Г. О.).

Поперше, що торкається найповнішого прояву філософського ревізіонізму
механістичного матеріялізму, то вже сама стаття тов. Демчука доводить усім своїм

змістом, що справа так не стоїть. Хоч у розходженнях і дискусії ставлення до

Гегеля і оцінка його значіння для діялектичного матеріялізму набирають особливої

ваги, але це не є єдиним і вичерпним.

Щодо ревізіонізму історичного, то тут справа стоїть так само. Те

заперечення Гегеля ревізіонізмом було лише формою, а змістом було вихолощення

з марксизму його революційного характеру, бойового клясового

пролетарського руху.
В полеміці з механістами на ст. 74 75, цілком справедливо викриваючи

формально - логічний характер їхнього думання і заперечуючи їх, т. Демчук, однак,

не досить виразно висловлює взаємовідношення формальної та діялектичної

логіки. І, нарешті, не зовсім правдивим є твердження, що дискусія не дала нічого
особливо цінного" (ст. 95).

Дарма що дехто з українських філософів намагався видати справу так, що

жодних розходжень у філософському марсистському таборі нема, що, мовляв,

суперечки, що точиться в Москві, нас не торкаються, бо зводяться до якихось

особистих моментів і непорозумінь, збірник подає великий матеріял (низка виступів
на філософській дискусії в Українському Інституті Марксизму-Ленінізму), що цей

погляд цілком заперечує і доводить, що виразники механістичної концепції є і на

Україні, хоч 1 в надто обмеженім числі, але вони тримаються тактики уникати од-

вертого виявлення своїх думок. Таке положення, звичайно, шкодить нормальному

розвиткові філософського життя ня Україні і тому дискусія в Інституті поклала

цьому край. Войовничий Матеріяліст" відбиває ту думку, що філософський
розвиток на Україні жваво зацікавлений кінцем і процесом всесоюзної філософської
дискусії. Переважне число працівників філософії на Україні стоять на засадах

діялектичного матеріялізму і борються за них, а також і проти прихованих механістів

на Україні.
Огляд матеріялів збірника, що стосуються філософської дискусії, свідчить, що

Войовничий Матеріяліст" справді зумів енергійно реагувати на основні події
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й проблеми, що звідси виникають, і чітко зформулював свої позиції щодо

попереднього стану дискусії (стаття т. Демчука й ін.), виявивши себе рішучим
супротивником механістичного ревізіонізму в філософії. Таким плюсом збірника є

внесення певної ясности в стан філософського марксистського фронту на Україні.
Розділ соціології в збірникові, де вміщено статті: В. Юринець Танок

тіней" ;Т. Степовий Мойсей сучасного ревізіонізму"; Є. Гірчак Кунов про

державу, диктатуру пролетаріяту, революцію й соціялізм", так само має бойовий

войовничий характер і направлений проти головних представників і видатних

подій філософського ревізіонізму західньо - європейської соціял -

демократії.
Т. Юринець на аналізі статтей Бауера й інших видатних теоретиків сучасної

соц.-демократії, вміщених у збірникові Der debendige Marxismus" (1924 р.),
викриває як теоретичний підупад, так і зсування від марксизму сучасної
соц.-демократичної філософії в бік примирення з релігією та фашизмом.

У гострому полемічному тоні написана стаття т. Степового, скерована проти
вже відомої у нас великої праці Кавтського Матеріялістичне розуміння Історії".
Автор піддає критиці всі розділи роботи й ілюструє на них повне зсування
сучасного ревізіонізму від марксизму та діялектичного матеріялізму в обійми реакції та

консервативного думання.

Дуже вдало підібраний до статті епіграф цілком стверджується дальшою

аналізою, що їй піддає т. Гірчак відому працю теж видатного теоретика ревізіонізму
Кунова Die Marxische Geschichts und Staatstheorie". Епіграф цей такий:

Ріжниця між нами, буржуа, що соціяльно-політично мислять, і вами лише кількісна.

Ще кілька кроків далі тим шляхом, що по ньому 'ви, любі панове, йдете, і

марксистський туман розвіявся" (Ганс Дельбрук). І справді т. Гірчак ^цілком
переконуюче доводить розвіювання всього, що від марксизму, з кожною тезою, що її

виставляє Кунов. Розвіюючи і те невелике спільне, що зв язувало його з марксизмом

Куиов виступає, як влучно зазначає т. Гірчак, не теоретиком революції, а

теоретиком контр
- революції.

IV

Проблемам, досі мало розробленим у нашій філософській літературі і тому

по суті дослідницьким, присвячено статті В. Б е р к о в и ч а Проблема культурної
революції та наш філософський розвиток", т. Степового Причиновість", Л е-

віка Філософія та клясова боротьба", й цілий розділ Природознавство", де

вміщено статті, присвячені різним галузям природознавства, проблеми якого

розглянено з погляду застосовання і ствердження на даних конкретних наук основних

засад діялектичного матеріялізму. Сюди ввійшли такі статті: А. Слуцкін
Проблема якости у фізиці", І. Г а ї б о в Функція і асиміляція", І. Б у л а н к і н Зведе-
пість у вченні про калоїди", С. Ге нес Марксистська думка в медицині".

В усій марксистській літературі ми можемо відзначити дві статті, спеціяльно

присвячені проблемі причиновости статтю Тєлєжиікова у Вестнике

Коммунистической Академии" про В. Ком. Ак. та статтю т. Степового в збірнику Войовничий

Матеріяліст". На Україні стаття т. Степового є єдина, що стоїть на

науково-дослідницькому рівні й з ясовує одну з найскладніших і найважливіших категорій
матеріялістичної діялектики. Викриваючи однобокість і тому ненауковість емпіричного
та раціоналістичного розуміння причиновости, автор доводить, що категорію
причиновости можна зрозуміти й розвинути лише на ґрунті діялектичного матеріялізму
Трактования цієї категорії з т. з. діялектичним матеріялізмом у т. Степового досить

вичерпне і в основному вірне, але в його трактованиям причини та основи в

їхньому співвідношенні ми не погоджуємося. Т. Степовий розглядає причину як

ширшу категорію, що включає в себе й основу; правдивіше трактувати основу

як ширшу, тоді основа специфікується в причині, а причина виявляє основу

через повід.

Почин т. Берковича ув язати філософський розвиток з проблемами
культурної революції надзвичайно цінний і корисний і повинен викликати наслідування,
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бо тут на нас чекають багато проблем, розроблення яких може стати

плодотворним для обох ділянок суспільного життя. Визначаючи невідкладне завдання, що

перед нами стоїть з ясувати й точно визначити всю суму умов, потрібних для

успішного та інтенсивного розвитку культурної революції в цілому та окремих її

сторін", т. Беркович предметом свого дослідження бере культуру особи в ширшому

розумінні слова, для того, щоб її філософьски поставити й опрацювати. В зв язку
з цим автор висовує низку цікавих положень, вартих дальшого дослідження Й

обговорення. Мвтор ставить боротьбу за піднесення рівня нашої філософської
культури, як позитивне завдання дальшого філософського розвитку. Т. Левік дає

установу щодо філософських завдань войовничого діялектичного матеріялізму, виходячи

як із загальних положень клясової боротьби, так і умов її процесу в нашій країні.

Розгляд усього матеріялу збірника стверджує всі наші основні положення

щодо його значіння, як видатного явища наукового і культурно-політичного життя

на Україні, висунуті нами на початку статті.

Войовничий Матеріяліст" став за початок міцного зв язку між філософією
діялектичного матеріялізму та процесами наукового й культурного життя на Україні.
Поставивши проблему історії філософії на Україні, він дав можливість саму

філософію розглянути, як складову частину цього культурного життя. Збірник цілком
стоїть на височині рівня сучасного філософського розвитку в СРСР і навіть

ставить низку проблем, що збагачують його і ведуть уперед цим самим збільшується
питома вага і значіння філософської діяльности на Україні в загальному
розвиткові філософії в СРСР. Нарешті, Войовничий Матеріяліст* вщерть підійшов до
виконання завдань встановлення союзу філософії з наукою.

Зваживши значіння тих перспектив, що стоять перед товариством
Войовничий матеріяліст діялектик України*, слід побажати, щоб його дальша робота
протікала за постійної уваги і підтримки тієї частини партійного, радянського
й наукового активу нашої країни, для якої проблеми розвитку філософії на

Україні, як неодмінної й складової частини соціялістичного будівництва, не є

байдужими.
Г. Овчарос
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